พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจ�ำรัส
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
น.ม.ส.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระกรุณาธิคุณประทานนาม “พระพุทธธรรมพลาธิการ”
มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐสูงสุด ด้วยพลังแห่งธรรมะ”
เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก มีขนาดหน้าตัก 33 นิ้ว สูง 2 เมตร 24 เซ็นติเมตร
จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 125 ปี กรมพลาธิการทหารบก 1 เมษายน 2560
ประดิษฐาน ณ ศาลาประดิษฐาน กรมพลาธิการทหารบก อ�ำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญก�ำลังใจ
แก่สมาชิก ข้าราชการ ก�ำลังพล เจ้าหน้าที่ และครอบครัว

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�ำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยใช้ตัวชี้วัด
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรือ่ งก�ำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เสร็จเรียบร้อย ตามแบบสรุปผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกเป็นรายจังหวัดในท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีส่งเสริมสหกรณ์
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
จังหวัดนนทบุรี
ชือ่ สหกรณ์
ประเภท
อ�ำเภอ
การจัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ เมืองนนทบุรี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
				
ระดับ “ดีเลิศ”
หมายเหตุ
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ จัดดังนี้
๑. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ (A)
๒. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก (B)
๓. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดี (C)
๔. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (F)

รายงานประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
********************************

ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ชุดที่ 38
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารการเงิน การบัญชี และงบการเงินของสหกรณ์เสนอให้ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ท�ำการตรวจพร้อมทั้งรับรองงบการเงิน ประจ�ำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในข้ อ 62 ของข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมพลาธิ ก าร
ทหารบก จ�ำกัด หมวดการประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยห้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี ส หกรณ์ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุดที่ 38 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จึงก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารบก ชั้น 4
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2562

พลโท
( พิษณุ บุญรักษา )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
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สารจากประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
ในปี 2561 สถาบันการเงินต่างๆ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการทีม่ กี ารแข่งขัน
กันสูง มีกลยุทธ์ทหี่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองต่อลูกค้าภายใต้เงือ่ นไขการให้บริการทางการเงินทีอ่ าจมี
ข้อจ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เองก็พยายามด�ำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์
และเพื่อความเข้มแข็งของสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด มีผลการด�ำเนินงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
และเจริญก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา โดยความส�ำเร็จนี้มิได้ประเมินผลด้วยก�ำไรที่สูงขึ้นในแต่ละปี
หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกในอัตราทีน่ า่ พอใจเท่านัน้ หากแต่ความส�ำเร็จนี้
ต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง การด� ำ เนิ น งานที่ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานของความโปร่ ง ใส ความมี ธ รรมาภิ บ าล
และการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ส� ำ หรั บ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ ชุ ด ที่ 38 ที่ ค รบวาระนั้ น จะต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ชุดที่ 39 เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกันมา ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความส�ำเร็จของสหกรณ์
ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 นี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 38 และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ทุกท่านที่ได้
ร่วมมือร่วมใจในการท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินงานให้สหกรณ์ประสบความส�ำเร็จ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของกรมพลาธิการทหารบกด้วยดีตลอดมา ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลก อี ก ทั้ ง บารมี อั น แผ่ ไ พศาลแห่ ง องค์ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ และครอบครัวทุกท่าน
จงมีแต่ความส�ำเร็จ ความเจริญตลอดไป

พลโท
( พิษณุ บุญรักษา )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด 3

คณะกรรมการ

พลโท พิษณุ บุญรักษา
ประธานกรรมการ

พลโท ชัยวัฒน์ แสงทอง
รองประธานกรรมการ (1)

พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์ พลตรี เทอดชัย นิยม
รองประธานกรรมการ (2) รองประธานกรรมการ (3)
เหรัญญิก

พันโท อนิรดุ โพธิสตั ย์
เลขานุการ

พันเอก อรรถวุฒิ บัตรเจริญ พันโท ขจรพงศ์ เฉยชิด จ่าสิบเอก สมชาย พลชัย จ่าสิบเอก ประกิจ น้อยราษฎร์ จ่าสิบเอก วสันต์ หิรัญศิริ
ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้

พันเอก พูนศักดิ์ จงอยู่สุข
ประธานกรรมการการศึกษา

พันโท สว่างพงษ์ จันทมาลา
กรรมการการศึกษา
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ร้อยโท อาสา พงศ์ผาสุก
กรรมการการศึกษา

นางสาว ทยิดา ดีปานวงศ์
กรรมการการศึกษา

คณะที่ปรึกษา

พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ พันเอกหญิง พิมพ์ใจ เอีย่ มภิญโญ พันเอก อ�ำนาจ ปลืม้ ใจ
ประธานที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาด้านกิจการทั่วไป ทีป่ รึกษาด้านงบประมาณ

พันตรี สุวตั ร์ ฉิมวัย
ร้อยเอก สิทธิพร พุม่ พวง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทีป่ รึกษาด้านระบบสารสนเทศ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

พันโท สมศักดิ์ ชูราศรี

ร้อยเอก ปรีชา พุ่มพฤกษ์

ร้อยโท พีรภาส เต็มพร้อม

ผู้ตรวจสอบบัญชี

นางสาว ชวลิต ศาสนนันทน์
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ฝ่ายจัดการ

พันเอก ยุทธนา ธรรมธร
ผู้จัดการ

พันเอก สุรเชษฎ อุดมพืชน์ พันโทหญิง วิไลลักษณ์ ถนอมปัญญารักษ์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าส�ำนักงาน

พันตรีหญิง ศิริพร อรชร
รองหัวหน้าส�ำนักงาน

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

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

นางสาว กชมล พรหมมา เจ้าหน้าที่
นางสาว วิไลวรรณ ฉิมม่วง ห้วหน้า

นาง วลัยลักษณ์ แสนสุข เจ้าหน้าที่
พันตรีหญิง ศิริพร อรชร ห้วหน้า
นาง ภัทรวรรณ จันทร์สุข เจ้าหน้าที่

ฝ่ายทะเบียนหุ้นและสินเชื่อ

นางสาว จิราวรรณ จารุภูมิ
พันโท สกุลศักดิ์ จันทสี
นางสาว จินตนา มะลิตะ
นางสาว รุ่งนภา ยมล�ำภู
นางสาว พัทธนันทน์ พิรัลพัชรธนโชค

เจ้าหน้าที่
ห้วหน้า
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
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ฝ่ายคอมพิวเตอร์

นางสาว ภัสรา แก้วโพนงาม เจ้าหน้าที่
นางสาว นารีรัตน์ จุ่นส�ำอางค์ เจ้าหน้าที่
นาง พรรณทิพา พุ่มทอง
ห้วหน้า

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ระเบียบ				
วาระ			
เรื่อง
ที่				
1.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		

2.

พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.พธ.ทบ. ชุดที่ 39

		

เสนอ
ที่ประชุม
เพื่อ

หน้า

ทราบ

9

พิจารณา

9-10

ประจ�ำปี 2562

3.

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560

รับรอง

11-41

4.

รับทราบรายงานประจ�ำปี 2561		

ทราบ

42-49

5.

รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561

ทราบ

50-51

6.

รับทราบการรายงานส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทราบ

52

7.

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2561

พิจารณา

52-63

8.

พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561

พิจารณา

64

9.

พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่าย และแผนงานประจ�ำปี 2562

พิจารณา

65-69

10.

พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2562

พิจารณา

70

11.

พิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

พิจารณา

70

12.

พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562, เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารบก ชั้น 4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

( ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุม )

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.พธ.ทบ. ชุดที่ 39 ประจ�ำปี 2562
ข้อบังคับ
ข้อ 72.		 คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
				 ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการด�ำเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
				 จากสมาชิก
ฯลฯ
ข้อ 74. ก�ำหนดเวลาอยู่ในต�ำแหน่งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
				 นับแต่วันเลือกตั้ง
ฯลฯ
(วรรค 2) กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้
		 		 แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ข้อ 77. (วรรค 3) กรรมการด�ำเนินการซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ เลือกตัง้ ขึน้ แทนในต�ำแหน่งทีว่ า่ ง ให้อยูใ่ นต�ำแหน่ง
				 ได้เพียงเท่าก�ำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 39 ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 9 คน ดังนี้.กลุ่มที่ 1

ประกอบด้วย ส�ำนักงานผู้บังคับบัญชา, 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.
มีกรรมการได้ 2 คน มีกรรมการแล้ว 1 คน มีผู้สมัคร 1 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่
		 - พล.ต.กิตติชัย วงศ์หาญ
(รอง จก.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
กลุ่มที่ 2

ประกอบด้วย กชพ.พธ.ทบ., กยบ.พธ.ทบ., กก.พธ.ทบ., เสธ.พธ.ทบ. มีกรรมการได้ 3 คน
มีผู้สมัคร 4 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ 3 คน
		 - พล.ต.เทอดชัย นิยม
(เสธ.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
		 - จ.ส.อ.ประกิจ น้อยราษฎร์
(กยบ.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
		 - จ.ส.อ.ประจวบ พินชนะ
(กชพ.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
		 - นาย อดิเทพ ทองดี
(กยบ.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. และ รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ. มีกรรมการได้ 2 คน มีกรรมการแล้ว 1 คน
มีผู้สมัคร 1 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่
			 - จ.ส.อ.ณรงค์ เจริญผล
(รร.พธ.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
กลุ่มที่ 4
ประกอบด้วย กซบร.พธ.ทบ., กบร.สนท.พธ.ทบ., ร้อย พธ.ส่งก�ำลังน�้ำมัน มีกรรมการได้ 2 คน
มีกรรมการแล้ว 1 คน มีผู้สมัคร 2 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ 1 คน
			 - ร.ต.อุดมวิทย์ อยู่มั่งมี
(กบร.สนท.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
			 - จ.ส.อ.ชวลิต งามฉวี		
(กบร.สนท.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข............
กลุ่มที่ 5
ประกอบด้วย กผสป.พธ.ทบ., รอง เสธ.พธ.ทบ. มีกรรมการได้ 5 คน มีกรรมการแล้ว 2 คน มีผู้สมัคร 3
คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ โดยผู้ที่ได้คะแนนเป็นล�ำดับที่ 3 จะเป็นกรรมการทดแทนกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่ง
			 - พ.อ.วิบูลย์ วิชระพล
(รอง เสธ.พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
			 - จ.ส.อ.ศักดา สมทรง
(กผสป. พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
			 - นางชฏากรณ์ นกกระจิบ
(กผสป. พธ.ทบ.)
จับฉลากได้หมายเลข...........
วิธีการเลือกตั้ง
1.		 ให้กากบาทในกรอบ
จ�ำนวน 9 หมายเลข
2.		 วิธีการนับคะแนน นับคะแนนรวมแต่แยกตามกลุ่ม
ผลการเลือกตั้ง สรุปได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
		
		
		
		
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
		
		
กลุ่มที่ 5
		
		
		

พล.ต.กิตติชัย วงศ์หาญ
ผู้ได้คะแนนตามล�ำดับ 3 คน
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
จ.ส.อ.ณรงค์ เจริญผล
ผู้ได้คะแนนตามล�ำดับ 1 คน
...............................................
...............................................
ผู้ได้คะแนนตามล�ำดับ 3 คน
...............................................
...............................................
...............................................

ได้ ............................คะแนน
ได้ ..............................คะแนน เป็นล�ำดับที่ 1 คน
ได้ ..............................คะแนน เป็นล�ำดับที่ 2 คน
ได้ ..............................คะแนน เป็นล�ำดับที่ 3 คน
ได้ ..............................คะแนน
ได้...............................คะแนน
ได้ ...............................คะแนน เป็นล�ำดับที่ 1 คน
ได้ ...............................คะแนน
ได้ ...............................คะแนน เป็นล�ำดับที่ 1 คน
ได้ ...............................คะแนน เป็นล�ำดับที่ 2 คน
ได้ ...............................คะแนน เป็นล�ำดับที่ 3 คน

			
มติที่ประชุม
......................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560
- ส�ำเนาบันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สอ.พธ.ทบ. โทร. 68328
ที่
สอ. 202/61
				
วันที่ 13 ก.พ. 61
เรื่อง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อ 8 ก.พ. 61
เรียน ประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ.
เพื่อกรุณาตรวจแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 เมื่อ 8 ก.พ.61 และขออนุมัติ
แจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
					
						
					

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

					
( ลงชื่อ ) พันเอก ยุทธนา ธรรมธร
						
ผู้จัดการ สอ.พธ.ทบ.
							
14 ก.พ. 61
						
( ลงชื่อ ) พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์
						
รองประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ. (3)
							
19 ก.พ. 61
						
( ลงชื่อ ) พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ
						
รองประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ. (2)
								
19 ก.พ. 61
						
( ลงชื่อ ) พลตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง
						
รองประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ. (1)
								
20 ก.พ. 61
- ตรวจแล้ว						
- แจกจ่ายได้
( ลงชื่อ ) พลโท พิษณุ บุญรักษา
ประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ.
20 ก.พ. 61
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม กรมพลาธิการทหารบก ชั้น 4 เวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้ร่วมประชุม

เริ่มประชุม

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

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พลโท พิษณุ
พลตรี ชัยวัฒน์
พันเอก ชนินทร์
พันเอก เทอดชัย
พันเอก ไพฑูรย์
พันโท ขจรพงศ์
พันโท กอบกุล
พันตรี สว่างพงษ์
ร้อยตรี อาสา
จ่าสิบเอก ประกิจ
จ่าสิบเอก สมชาย
จ่าสิบเอก ศักดา
นางสาว ทยิดา
พลตรี กิตติชัย
นายกัมพล
พันเอก ปวีณ
พันเอก ยุทธนา
พันเอก สุรเชษฎ
พันเอกหญิง พิมพ์ใจ
พันโท อ�ำนาจ
พันโทหญิง วิไลลักษณ์
ร้อยเอกหญิง เดือนฉาย
ร้อยเอกหญิง ศิริพร
ร้อยโท พีรภาส
นาย ราเชนท์
นาย ศิริพจน์
นาง จารุณี

พธ.ทบ. จ�ำกัด จ�ำนวน 1,002 คน
บุญรักษา
ประธานกรรมการ
แสงทอง
รองประธานกรรมการ (1)
โพธิ์พูนศักดิ์
รองประธานกรรมการ (3)
นิยม
กรรมการ/เหรัญญิก
จงอยู่สุข
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการเงินกู้
เฉยชิด
กรรมการ/กรรมการเงินกู้
โรจนไพฑูรย์
กรรมการ/เลขานุการ
จันทมาลา
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการศึกษา
พงศ์ผาสุก
กรรมการ/กรรมการศึกษา
น้อยราษฎร์
กรรมการ/กรรมการเงินกู้
พลชัย
กรรมการ/กรรมการเงินกู้
สมทรง
กรรมการ/กรรมการศึกษา
ดีปานวงศ์
กรรมการ/กรรมการศึกษา
วงศ์หาญ
ราชการ
คุ้มครอง
เกษียณ
เส็งใย
ประธานที่ปรึกษา
ธรรมธร
ผู้จัดการ
อุดมพืชน์
รองผู้จัดการ
เอี่ยมภิญโญ
ที่ปรึกษาด้านกิจการทั่วไป
ปลื้มใจ
ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ
ถนอมปัญญารักษ์
หัวหน้าส�ำนักงานฝ่ายจัดการ
จินรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
อรชร
รองหัวหน้าส�ำนักงานฝ่ายจัดการ
เต็มพร้อม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ทองนาค
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจัดตั้งส่งเสริมสหกรณ์
ทองนวล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ศุภกาญจน์
ผู้สอบบัญชี

09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเรียกประชุม
ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์และข้อ 69 องค์ประชุมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่า 100 คน ซึง่ ในวันนีม้ สี มาชิกมาร่วมประชุมจ�ำนวน 1,002 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ขอเรียนเชิญประธานฯ เปิดวาระการประชุมใหญ่และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ขอสวัสดีสมาชิกทุกคนและบุคคลจากภายนอกที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม คุณศิริพจน์ ทองนวล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์, คุณราเชนท์ ทองนาค ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจัดตั้งส่งเสริมสหกรณ์ และคุณจารุณี ศุภกาญจน์
ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมใหญ่ ผมรับหน้าที่ประธานมาได้ปีกว่าๆ ความมุ่งมั่นอยากจะตอบแทน
สิทธิประโยชน์ให้กับทุกคน แต่คงเป็นเรื่องล�ำบากเพราะใช้เงินจ�ำนวนมาก จึงตอบแทนสิทธิของแต่ละคน 1. เงินปันผล
2. ผู้ฝากเงิน 3. ผู้กู้เงิน ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ก็หางบประมาณให้ทุกคนเท่ากันคนละ 300 บาท และมีรางวัลพิเศษเพื่อ
จูงใจให้รับฟังผลงาน การประชุมใหญ่ ซึ่งเงินปันผลทุกคนได้รับแล้ว ส�ำหรับเงินฝาก ดอกเบี้ยต่างๆ จะมีการปรับให้เกิด
ความยุติธรรม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.พธ.ทบ. ชุดที่ 38 ประจ�ำปี 2561
เลขานุการ
พ.ท.กอบกุลฯ ชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการ สอ.พธ.ทบ. ชุดที่ 38 ประจ�ำปี 2561
ข้อบังคับ ข้อ 72. คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการด�ำเนินการอืน่ อีก 14 คน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิกฯ
											 ฯลฯ
ข้อ 74. ก�ำหนดเวลาอยู่ในต�ำแหน่ง คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ
					 สองปี นับแต่วันเลือกตั้ง
											 ฯลฯ
(วรรค 2) กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
					 สองวาระติดต่อกัน
ข้อ 77. (วรรค 3) กรรมการด�ำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งขึ้นแทนในต�ำแหน่งที่ว่างให้อยู่
					 ในแหน่งได้เพียงเท่าที่ก�ำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 38 ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 7 คน ดังนี้ .2.1 เลือกประธานกรรมการ พ.ท.กอบกุลฯ เลขานุการ เสนอ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ.
		 ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ.
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ
สอ.พธ.ทบ. ชุดที่ 38 ประจ�ำปี 2561
2.2 เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
กลุ่มที่ 1		 ประกอบด้วย ส�ำนักงานผู้บังคับบัญชา, กกพ.พธ.ทบ., กยข.พธ.ทบ., กปช.พธ.ทบ.,
						 กกบ.พธ.ทบ., กกง.พธ.ทบ., แผนกธุ ร การ พธ.ทบ., แผนกโภชนาการ บก.ทบ.,
						 นธน.พธ.ทบ,รอง จก.พธ.ทบ.
กลุ่มที่ 1		 มี ก รรมการได้ 2 คน มี ก รรมการแล้ ว 1 คน มี ผู ้ ส มั ค ร จ� ำ นวน 1 คน เลื อ กตั้ ง
						 ในวันประชุมใหญ่
			 			
- พ.ท.อนิรุด โพธิสัตย์
(กยข.พธ.ทบ.)
จับสลากได้หมายเลข 1
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด 13

		 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.
		 กลุม่ ที่ 3 		 มีกรรมการ 2 คน มีกรรมการแล้ว 1 คน มีผสู้ มัคร จ�ำนวน 1 คน เลือกตัง้ ในวันประชุมใหญ่
						 - พ.อ.ชนินทร์
โพธิ์พูนศักดิ์ (รร.พธ.พธ.ทบ.)		
จับสลากได้หมายเลข 5
		 กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย กผสป.พธ.ทบ., รอง เสธ.พธ.ทบ.
		 กลุม่ ที่ 5 		 มีกรรมการ 5 คน มีกรรมการแล้ว 1 คน มีผสู้ มัคร จ�ำนวน 5 คน เลือกตัง้ ในวันประชุมใหญ่
						 1. พ.อ.อรรถวุฒิ บัตรเจริญ (รอง ผอ.กผสป.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 3
						 2. พ.อ.พูนศักดิ์ จงอยู่สุข		 (กผสป.พธ.ทบ.)
จับสลากได้หมายเลข 7
						 3. พ.ท.ขจรพงศ์ เฉยชิด		 (กผสป.พธ.ทบ.)
จับสลากได้หมายเลข 2
						 4. จ.ส.อ.วสันต์ หิรัญศิริ		 (กผสป.พธ.ทบ.)
จับสลากได้หมายเลข 4
						 5. จ.ส.อ.ศักดา สมทรง		 (กผสป.พธ.ทบ.)		
จับสลากได้หมายเลข 6
ส�ำหรับกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ได้อนุมัติให้ ร.อ.สงกรานต์ กลิ่นภู่ เป็นประธานกรรมการ
เลือกตั้งและคณะกรรมการอีก 9 คน และแจ้งผลการเลือกตั้งให้ทราบ ดังนี้
ร.อ.สงกรานต์ ฯ ประธานกรรมการเลือกตัง้ ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบผลการเลือกตัง้ คณะกรรมการ จ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1		 - พ.ท.อนิรุด
โพธิสัตย์
ได้
352 คะแนน
		 กลุ่มที่ 3		 - พ.อ.ชนินทร์
โพธิ์พูนศักดิ์ ได้
389 คะแนน
		 กลุ่มที่ 5		 - พ.อ.อรรถวุฒิ
บัตรเจริญ
ได้
543 คะแนน
					 - พ.อ.พูนศักดิ์
จงอยู่สุข
ได้
512 คะแนน
						 - พ.ท.ขจรพงศ์
เฉยชิด		
ได้
555 คะแนน
						 - จ.ส.อ.วสันต์
หิรัญศิริ		
ได้
481 คะแนน
						 - จ.ส.อ.ศักดา
สมทรง		
ได้
426 คะแนน
มติที่ประชุม		 รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ 38 ประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3		 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559
มติที่ประชุม

		 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
		 4.1 รับทราบรายงานประจ�ำปี 2560
		 ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543 ข้อ 79 (3) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการมีหน้าทีเ่ สนองบดุลกับรายงาน
ประจ�ำปี และแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่นั้น คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการ
ทหารบก จ�ำกัด ชุดที่ 37 ประจ�ำปี 2560 ขอเสนอผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2560 โดยสรุปได้ดังนี้
				 4.1.1 รายงานกิจการทั่วไป
				 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524 เป็นปีที่ 36
				 ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560 สหกรณ์ฯ ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.80 ต่อปี ในกรณี
ที่มีเงินเหลือในสหกรณ์ คณะกรรมการฯ มีมติให้นำ� เงินฝากธนาคารหรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
หรือถ้ายังมีเงินเหลือจากการให้สมาชิกกู้ เพื่อเป็นการลดภาระรายจ่ายของสหกรณ์ฯ จึงต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากออมทรัพย์ลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะเงินเหลือในสหกรณ์และเศรษฐกิจโดยรวม
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4.1.2 ฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2560 และ ปี 2559
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
		
		
		
		
9.
10.
11.
12.

รายการ

ปี 2560

ปี 2559

เพิ่ม/(ลด)

จ�ำนวนสมาชิก
3,380
3,335
45
ทุนเรือนหุ้นช�ำระแล้ว
459,029,360.00 437,218,590.00
21,810,770.00
เงินรับฝากออมทรัพย์
270,102,602.01 324,050,407.94 (53,947,805.93)
เงินฝากสหกรณ์อื่น
30,000,000.00
57,000,000.00 (27,000,000.00)
เงินลงทุน
437,500.00
421,500.00
16,000.00
เงินให้กู้
755,763,517.47 722,117,645.07
33,645,872.40
ทุนส�ำรอง
61,861,107.71
56,430,137.89
5,430,969.82
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ				
-ทุนสาธารณประโยชน์
202,723.50
1,169,247.50
(966,524.00)
-ทุนพัฒนาสหกรณ์
598,208.74
568,208.74
30,000.00
-ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
465,095.00
455,095.00
10,000.00
-ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
457,124.00
447,124.00
10,000.00
-ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
4,000.00
2,000.00
2,000.00
-ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก
426,660.00
445,684.00
(19,024.00)
ก�ำไรสุทธิ
37,982,364.00
36,189,078.09
1,793,285.91
ทุนของสหกรณ์
561,026,642.95 532,925,165.22
28,101,477.73
หนี้สินรวม
271,511,301.51 325,450,451.09 (53,939,149.58)
สินทรัพย์รวม
832,537,944.46 858,375,616.31 (25,837,671.85)

จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์

			
			
			
			
			
			
			
			

จ�ำนวนสมาชิกต้นปี		
จ�ำนวน		 3,335
รับสมาชิกใหม่ 		
จ�ำนวน			 209		
สมาชิกถึงแก่กรรม		
จ�ำนวน				 (7)		
สมาชิกเกษียณอายุราชการ
จ�ำนวน 		 (81)		
สมาชิกย้ายหน่วย		
จ�ำนวน 		 (16)		
สมาชิกลาออกจากราชการ
จ�ำนวน 		 (42)		
อื่นๆ		
จ�ำนวน 		 (18)		
คงเหลือ เมื่อ 31 ธันวาคม 2560
จ�ำนวน		 3,380		
อัตราการเพิ่มของสมาชิก

ปี		
2559		
2560		

ทุนเรือนหุ้น

ปี
2559
2560

จ�ำนวน
437,218,590.00
จ�ำนวน		 41,131,870.00
จ�ำนวน
(19,321,100.00)
จ�ำนวน
459,029,360.00

1.35
4.99
(16.65)
(47.37)
3.80
4.66
9.62
(82.66)
5.28
2.20
2.24
100.00
(4.27)
4.96
5.27
(16.57)
(3.01)

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จ�ำนวนสมาชิก (คน)		 สมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง)
3,335
3,380			
45					

ทุนเรือนหุ้น ต้นปี
ทุนเรือนหุ้น เพิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น คงเหลือ

(%)

ร้อยละ
1.35

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
437,218,590.00
459,029,360.00
21,810,770.00

ร้อยละ
4.99

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด 15

เงินรับฝากออมทรัพย์

ยกมาต้นปี 		 จ�ำนวน
324,050,407.94 		 บาท
เงินรับฝากเพิ่มระหว่างปี		 จ�ำนวน		 31,847,152.03 		 บาท
ถอนเงินรับฝากระหว่างปี		 จ�ำนวน
(110,567,378.53) 		 บาท
เงินรับฝากคงเหลือ		 จ�ำนวน		 245,330,181.44 		 บาท
อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์
		
ปี
เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		
2559
324,050,407.94
		
2560
245,330,181.44 			 (78,720,226.50)

ร้อยละ
(24.29)

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ยกมาต้นปี 			 จ�ำนวน		
- 			
บาท
เงินรับฝากเพิ่มระหว่างปี			 จ�ำนวน		 25,902,781.45
บาท
ถอนเงินรับฝากระหว่างปี			 จ�ำนวน
		 (1,130,360.88)
บาท
เงินรับฝากคงเหลือ			 จ�ำนวน		 24,772,420.57
บาท
อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ปี
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
เงินรับฝากเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
2559
2560
24,772,420.57
24,772,420.57

ร้อยละ
100

เงินฝากสหกรณ์อื่น (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด)

ยกมาต้นปี			 จ�ำนวน		 57,000,000.00 บาท
		เงินรับฝากเพิ่มระหว่างปี			 จ�ำนวน		 30,000,000.00 บาท
		ถอนเงินรับฝากระหว่างปี			 จ�ำนวน		 (57,000,000.00) บาท
เงินรับฝาก คงเหลือ			 จ�ำนวน		 30,000,000.00 บาท
อัตราการเพิ่มของเงินฝากสหกรณ์อื่น
		
เพิ่มขึ้น
ปี
เงินฝากชุม		
นุมสหกรณ์อนื่
				
(บาท)
		
2559
57,000,000.00
		
2560
30,000,000.00
(27,000,000.00)

ร้อยละ
(47.37)

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
		
อัตรา วันทีค่ รบ
ถอนคืน
ประเภท
วันทีฝ่ าก
เงินฝาก
		
ดอกเบีย้
ก�ำหนด		
(ครบก�ำหนด)
เงินฝากประจ�ำ 15 เดือน 30 มิ.ย. 59 3.20% 2 ต.ค. 60 15,000,000.00 15,603,616.44
เงินฝากประจ�ำ 18 เดือน 27 เม.ย. 59 3.80% 27 ต.ค. 60 35,000,000.00 36,996,821.92

คงเหลือ
31 ธ.ค. 59

(รุน่ ฉลอง 100 ปีสหกรณ์ไทย)

เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน

15 พ.ย. 59 3.00% 15 พ.ย. 60 7,000,000.00
1 พ.ย. 60 2.50% 1 พ.ย. 61 30,000,000.00
รวม			
87,000,000.00
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7,210,000.00
ยังไม่ครบก�ำหนด 30,000,000.00
59,810,438.36 30,000,000.00

เงินลงทุน

สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นเงินปันผล
ตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.80 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวัน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2560 มีหุ้น 843 หุ้น หุ้นละ
500 บาท เป็นเงิน 421,500 บาท ได้รับปันผลเป็นเงิน 24,459.71 บาท ในวันที่ 11 เม.ย. 60 ซื้อหุ้นชุมนุมฯ เพิ่มจ�ำนวน
32 หุ้นๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหนุ้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 875 หุน้ ๆ ละ 500 บาท เป็น
เงิน 437,000.00 บาท
อัตราการเพิ่มของหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปี
		
2559
2560

การให้เงินกู้แก่สมาชิก

		
			
ยกมาต้นปี
เงินให้กู้ระหว่างปี
รับช�ำระคืนระหว่างปี
เงินให้กู้คงเหลือ

ทุนส�ำรอง

ปี
2559
2560
		

เงินลงทุนระยะยาว
เพิ่มขึ้น/ลดลง
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ ฯ
ซื้อหุ้นเพิ่ม(บาท)
421,500.00		
437,500.00
16,000.00
เงินกู้ฉุกเฉิน
(บาท)
36,955,900.00
141,752,000.00
(134,619,599.77)
44,088,300.23

เงินกู้สามัญ
(บาท)
685,161,745.07
515,862,373.00
(489,348,900.83)
711,675,217.24

อัตราการเพิ่มของเงินกู้
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
722,117,645.07
755,763,517.47
33,645,872.40

ร้อยละ
3.80
รวม		
(บาท)
722,117,645.07
657,614,373.00
(623,968,500.60)
755,763,517.47
ร้อยละ
4.66

ทุนส�ำรองเป็นทุนของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันหรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้
ทุนส�ำรองนีจ้ ะถอนจากบัญชีได้เพือ่ ชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน้ หรือเพือ่ จัดสรรเข้าบัญชีทนุ ส�ำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่
ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
อัตราการเพิ่มของเงินทุนส�ำรอง
ปี
2560

ยกมาต้นปี
56,430,137.89

จัดสรรเพิ่ม
5,430,969.82

คงเหลือ
61,861,107.71
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เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ได้แก่ ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนพัฒนาสหกรณ์ ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผล ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก
เงินสะสมตามข้อบังคับที่สหกรณ์จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ ดังนี้
(1)		ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินทุนซึ่งมาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทุกปี
			กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม , ชุมชน
					- ด้านศาสนา เช่น กฐิน ผ้าป่า และร่วมการกุศลต่าง ๆเป็นเงิน			
39,000.00
บาท
		 กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ งานกาชาดและงานวันเด็ก 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
		 กิ จ กรรมด้านการพัฒ นาหน่วยงานและสมาชิก ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับหน่ว ยงานรวม
		 ทั้งสิ่งแวดล้อม เพื่อสมาชิกอยู่ดีกินดี และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
								 เป็นเงิน 1,925,084.00 บาท
						 รวมใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์		 เป็นเงิน 2,431,524.00 บาท
		 ปี		
		 2560

ยกมาต้นปี
1,169,247.50

จัดสรรเพิ่ม
1,465,000.00

ใช้ไประหว่างปี
2,431,524.00

คงเหลือ
202,723.50

(2) ทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้มาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทุกปี เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการ
ด�ำเนินการให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนากิจการของสหกรณ์ เช่น การจัดให้มีส�ำนักงานสหกรณ์, ทรัพย์สินถาวร,
ครุภัณฑ์ และการปรับปรุง หรือซ่อมแซม ต่อเติมส�ำนักงาน และทรัพย์สินถาวรของสหกรณ์
		
ปี
ยกมาต้นปี
จัดสรรเพิ่ม
คงเหลือ
		
2560
568,208.74
30,000.00
598,208.74
(3) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ใช้ได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นเพิ่มขึ้นจากอัตราที่
คณะกรรมการได้จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
		
		

ปี
2560

ยกมาต้นปี
445,095.00

จัดสรรเพิ่ม
10,000.00

คงเหลือ
465,095.00

(4) ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ใช้ได้ตามระเบียบตามระเบียบ สอ.พธ.ทบ.จ�ำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติ
งานประจ�ำในต�ำแหน่งตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์
		
		

ปี
2560

ยกมาต้นปี
447,124.00
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จัดสรรเพิ่ม
10,000.00

คงเหลือ
457,124.00

(5) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นเงินทุนซึ่งมาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทุกปี จะถอนได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2552
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกเป็นรางวัลเรียนดีแก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 500 ทุน รวมเป็นเงิน 1,560,000.00 บาท
แบ่งออกเป็นทุนระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
5.1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.6) จ�ำนวน 250 ทุน
ทุนละ 2,500 บาท
เป็นเงิน		
625,000.00
บาท
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
จ�ำนวน 80 ทุน
ทุนละ 2,500 บาท
เป็นเงิน		
200,000.00
บาท
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6), จ�ำนวน 72 ทุน
ทุนละ 3,500 บาท
เป็นเงิน		
252,000.00
บาท
5.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือหลักสูตรเทียบเท่า จ�ำนวน 28 ทุน
ทุนละ 3,500 บาท
เป็นเงิน			 98,000.00
บาท
5.5 ระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรเทียบเท่า จ�ำนวน 70 ทุน
ทุนละ 5,500 บาท
เป็นเงิน			 385,000.00 บาท
รวมทุนสหกรณ์
เป็นเงิน 1,560,000.00 บาท
** สนับสนุนเพิ่ม ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุน ทบ.) จ�ำนวน 73 ทุน					
ทุนละ 500 บาท
เป็นเงิน
			 36,500.00 บาท
** ค่าใช้จ่ายวันมอบทุนการศึกษา
เป็นเงิน
			 3,850.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในวันมอบทุนทั้งสิ้น
1,600,350.00 บาท
สรุป		ใช้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เป็นเงิน		
1,298,000.00 บาท
		ใช้ทุนสาธารณประโยชน์
เป็นเงิน
			 302,350.00 บาท
** เพื่อจ่ายทุนการศึกษาเพิ่มเติม
เป็นเงิน 298,500.00 บาท
** ค่าใช้จ่ายวันมอบทุน
เป็นเงิน		 3,850.00 บาท
			
รวมเป็นเงิน 1,600,350.00 บาท
ปี
2560

ยกมาต้นปี
2,000.00

จัดสรรเพิ่ม
1,3000,000.00

ใช้ระหว่างปี
1,298,000.00

คงเหลือ		
4,000.00

(6) ทุนเพือ่ สงเคราะห์งานศพสมาชิก ใช้ได้ตามระเบียบ สอ.พธ.ทบ. จ�ำกัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อ
สงเคราะห์งานศพแก่สมาชิก พ.ศ.2552
เมื่ อ สมาชิ ก ผู ้ ใ ดถึ ง แก่ ก รรมในขณะที่ เ ป็ น สมาชิ ก อยู ่ ใ นสหกรณ์ ให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ เ กี่ ย วกั บ
การศพของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบดังนี้
6.1 เป็ น สมาชิ ก แรกเข้ า แต่ ไ ม่ เ กิ น 2 ปี ถึ ง แก่ ก รรม ให้ ท ายาทมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า จั ด งานศพ
		 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�ำนวนทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกผูน้ นั้ และอายุการเป็นสมาชิกประกอบกัน โดยรวมเงินช่วยเหลือ
		 สวัสดิการในแต่ละรายสูงสุดต้องไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าจัดซื้อสิ่งของ
		 เคารพศพ ไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
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ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 สหกรณ์ช่วยเหลืองานศพสมาชิกถึงแก่กรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เป็นเงิน 119,024.00 บาท
ปี
		 2560

ยกมาต้นปี
445,684.00

จัดสรรเพิ่ม
100,000.00

ใช้ไประหว่างปี
119,024.00

คงเหลือ
426,660.00

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
อัตราการเพิ่มของก�ำไร
		
		
		

ปี
2559
2560

ก�ำไร
36,189,078.09
37,982,364.00

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

1,793,285.91

4.96

ทุนของสหกรณ์
อัตราการเพิ่มของทุน
		
		
		

ปี
2559
2560

ทุนของสหกรณ์
532,925,165.22
561,026,642.95

ปี
2559
2560

อัตราเพิ่มของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม
เพิ่ม/(ลด)
325,450,451.09
271,511,301.51
(53,939,149.58)

หนี้สินรวม
		
		
		

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

28,101,477.73

5.27

ร้อยละ
(16.57)

สินทรัพย์รวม
อัตราการเพิ่มของสินทรัพย์รวม
		
		
		

ปี
2559
2560

สินทรัพย์รวม
858,375,616.31
832,537,944.46

ความมั่นคงของสหกรณ์

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

(25,837,671.85)

(3.01)

ความมั่นคงของสหกรณ์เปรียบเทียบได้จากสินทรัพย์กับหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มี
832,537,944.46 บาท ส่วนหนีส้ นิ มีจำ� นวน 271,511,301.51 บาท (หนีส้ นิ ส่วนใหญ่ได้แก่เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก)
โดยสินทรัพย์รวมมีปริมาณมากกว่าหนี้สินรวม จ�ำนวน 561,026,642.95 บาท
สรุป การด�ำเนินงานของสหกรณ์เจริญเติบโตขึ้นมาโดยล�ำดับอยู่ในเกณฑ์ดี สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกโดยเพิ่ม
เงินทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกทุนละ 500 บาท และสหกรณ์ ฯ จ�ำเป็นต้องลดดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ลง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ รวมทั้งมีเงินเหลือ
สามารถจ่ายผลตอบแทนสมาชิกผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ ได้ในอัตราที่น่าพอใจ
ซึ่งจะพิจารณาจัดสรรในวาระการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจ�ำปี 2560
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4.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560
ผูต้ รวจสอบกิจการ ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 59 เมือ่ วันที่ 3 ก.พ. 60 ได้เลือกข้าพเจ้าและคณะ เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ พธ.ทบ. จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้
เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้
4.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		
(1) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินงาน
(2) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
(3) เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
4.2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
		
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
		
(2) ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
		
(3) ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
		
(4) ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้
4.2.3 ผลการตรวจสอบ
		
(1) ผลการด�ำเนินงาน สมาชิกคงเหลือเมื่อต้นปี จ�ำนวน 3,335 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 209 คน ออกจากสหกรณ์ 164 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 จ�ำนวน 3,380 คน ในวันสิ้นปี
สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น 832,537,944.46 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 44,475,501.75 บาท
ค่าใช้จ่าย 6,493,137.75 บาท มีก�ำไรสุทธิ 37,982,364.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,793,285.91 บาท
		
(2) ด้านบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติทปี่ ระชุมใหญ่
และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน
(3 ด้านบัญชี สหกรณ์จัดท�ำบัญชีตามหลักบัญชีสหกรณ์ เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมีเอกสารหลัก
ฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
(4) ด้านการเงิน สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 27,588.90 บาท มีเงินฝากธนาคาร
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 44,429,222.58 บาท และมีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ณ วันสิ้นปี
จ�ำนวน 30,000,000.00 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี การใช้จา่ ยเงินต่างๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายทีป่ ระชุมใหญ่กำ� หนด
		
(5) ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์มีเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก สอ.พธ.ทบ. ณ วันที่ 1 ม.ค. 60
จ�ำนวนเงิน 324,050,407.94 บาท วันสิ้นปี มีเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 จ�ำนวนเงิน 270,102,602.01 บาท
ประกอบด้วย เงินรับฝากออมทรัพย์ จ�ำนวน 245,330,181.44 บาท และเงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ จ�ำนวน 24,772,420.57 บาท
ซึ่งการรับฝากและการจ่ายคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
			
		
(6) ด้านสินเชื่อ
			 6.1 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
		
		 (1) เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 3,611 สัญญา จ�ำนวนเงิน 141,752,000.00 บาท
		
		 (2) เงินกู้สามัญ จ�ำนวน 1,189 สัญญา จ�ำนวนเงิน 515,862,373.00 บาท
			 6.2 วันสิ้นปี สหกรณ์มีสินเชื่อเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี้		 		
				 (1) เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 1,389 สัญญา จ�ำนวนเงิน 		 44,088,300.23 บาท
		
		 (2) เงินกู้สามัญ จ�ำนวน 2,051 สัญญา จ�ำนวนเงิน 711,675,217.24 บาท
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้สินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิกจ�ำนวน 42,623,987.83 บาท ซึ่งต�่ำกว่า
งบประมาณรายรับที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 186,012.17 บาท
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(7) ด้านทุน
7.1 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 60		
จ�ำนวนเงิน			 437,218,590.00		 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60			 		 จ�ำนวนเงิน			 459,029,360.00		 บาท
7.2 ทุนส�ำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
						 ทุนส�ำรอง		
ทุนสะสม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 60				 56,430,137.89 		 3,087,359.24 		 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60			
61,861,107.71 		 2,153,811.24 		 บาท

		
(8) ด้านสภาพคล่อง
			
ณ วันสิน้ ปี สอ.พธ.ทบ. ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ในอัตราร้อยละ 15.21 ของยอดเงินฝากทัง้ หมด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 และตาม
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง ก�ำหนดอัตราการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 50
4.2.4 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
			 ได้จัดท�ำรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการทราบ โดย
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขการท�ำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รวมทั้งการติดตามการช�ำระหนี้
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี ท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์
มติที่ประชุม		 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2560
ประธาน		 ขอยืนยันว่า สอ.พธ.ทบ. มีความมั่นคงดูได้จากมีผลก�ำไร และมีหุ้นมากกว่าหนี้สิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2560
ผู้สอบบัญชี
คุณจารุณีฯ ชี้แจงเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2560

หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่ 23 มกราคม 2561
เรียน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรม
พลาธิการทหารบก จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น
เช่นรายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่างๆ
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2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่
ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือข้อ
บังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมา
พิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพัน หรือข้อผูกมัดใดๆ ใน
สินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจเกิดขึน้ ในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับหลักประกันทัง้ หมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คล
ที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น และไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรือไม่ปรากฏข้อเท็จ
จริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินอีก

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พลโท พิษณุ บุญรักษา
( พิษณุ บุญรักษา )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
(ลงชื่อ) พันเอก ยุทธนา ธรรมธร
( ยุทธนา ธรรมธร )
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงาน
ของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำ และการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ใน
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์ หรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ (ถ้ามี) ในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพื่อก�ำหนดเป็น “เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ” ซึ่งถ้ามี ข้าพเจ้าจะอธิบายเรื่องเหล่า
นีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าว สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสื่อสารดังกล่าว
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจ ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้ และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของคณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอน ทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

				

(ลงชื่อ ) นาง จารุณี ศุภกาญจน์
( จารุณี ศุภกาญจน์ )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4424

ส�ำนักงานธนสารการบัญชี
66/1 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฏร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
วันที่ 23 มกราคม 25601
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งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
		
		

หมายเหตุ

( หน่วย : บาท )
ปี 2560
ปี 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
44,456,811.48
เงินฝากสหกรณ์อื่น
3
30,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – สุทธิ
5
199,059,145.39
ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ
6
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		
206,127.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7
899,739.41
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
274,621,823.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว
4
437,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว – สุทธิ
5
556,704,372.08
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
8
774,248.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
557,916,120.57
รวมสินทรัพย์		
832,537,944.46
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝากออมทรัพย์
9
270,102,602.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10
1,408,699.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
271,511,301.51
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว		
459,029,360.00
ทุนส�ำรอง		
61,861,107.71
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
11
2,153,811.24
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี		
37,982,364.00
รวมทุนของสหกรณ์		
561,026,642.95
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		
832,537,944.46
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

76,312,498.47
57,000,000.00
186,465,796.76
152,217.09
1,252,270.31
321,182,782.63
421,500.00
535,651,848.31
1,119,485.37
537,192,833.68
858,375,616.31
324,050,407.94
1,400,043.15
325,450,451.09
437,218,590.00
56,430,137.89
3,087,359.24
36,189,078.09
532,925,165.22
858,375,616.31

(ลงชื่อ) พลโท พิษณุ บุญรักษา
( พิษณุ บุญรักษา )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
(ลงชื่อ) พันโท กอบกุล โรจนไพฑูรย์
( กอบกุล โรจนไพฑูรย์)
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
วันที่ 23 มกราคม 2561
26 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 44,463,194.04 100.0 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
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
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�ำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่						
ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทน
111,500.00
0.25
112,500.00		 0.24
ค่าที่ปรึกษาสหกรณ์
90,000.00
0.20
87,000.00		 0.19
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
384,821.88
0.87
412,926.11		 0.90
สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
5.00
ค่าน�้ำมันยานพาหนะ
3,000.00
0.01
4,700.00		 0.01
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาสินทรัพย์
8,175.00
0.02
12,856.00		 0.03
ค่าซ่อมบ�ำรุงยานพาหนะ
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 (งบสมนาคุณสมาชิก)
197,989.50
0.45
-		
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งบก�ำไรขาดทุน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
( หน่วย : บาท )
ปี 2560
%
ปี 2559
%
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น					
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
10,870.00
0.02
500.00
ค่าสัมมนา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
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
0.2
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�ำเนินงาน
1,661,048.71
3.74
2,020,336.73
4.39
ก�ำไรสุทธิ
37,982,364.00
85.42
36,189,078.09
78.69
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
( หน่วย : บาท )
ปี 2560
ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
37,982,364.00
36,189,078.09
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
384,821.88
412,926.11
สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
5.00
รายได้ค้างรับ
(331,470.08)
(1,329,860.93)
ค่าวัสดุส�ำนักงานใช้ไป
107,700.68
79,330.15
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
38,143,421.48
35,351,473.42
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน 			
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�ำนักงาน
(127,471.15)
(89,128.74)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ
1,329,860.93
302,971.08
หนี้สินด�ำเนินงาน			
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
(1,350,043.15)
(49,391.62)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
1,358,699.50
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
5,028,595.21
73,076,053.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ
(16,000.00)
(22,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน
(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�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(10,000.00)
(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
(23,481,862.99)
(24,509,598.83)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
(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)
เงินสดสุทธิ์เพิ่มขึ้น
(58,855,686.99)
52,171,061.65
เงินสด ณ วันต้นปี
133,312,498.47
81,141,436.82
เงินสด ณ วันสิ้นปี
74,456,811.48
133,312,498.47
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
* สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
* สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
		 คูณด้วยจ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
* เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
* สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
		 การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
* สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
* ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
* สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที่ได้รับ
* ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่าย
		 หักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
* เงิ น สดในงบกระแสเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดในมื อ เงิ น ฝากธนาคารทุ ก ประเภทและเงิ น ฝากสหกรณ์
		 อื่นทุกประเภท
2.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

3.

เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

( หน่วย : บาท )
ปี 2560
ปี 2559
เงินสด
27,588.90
28,054.73
เงินฝากธนาคาร			
		 ออมทรัพย์
44,362,464.38
76,218,051.45
		 ประจ�ำ	
66,758.20
66,392.29
			
รวม
44,456,811.48
76,312,498.47
		
			
เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
รวม
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( หน่วย : บาท )
ปี 2560

ปี 2559

30,000,000.00
30,000,000.00

57,000,000.00
57,000,000.00

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
			

						
( หน่วย : บาท )

				
ปี 2560		
เงินลงทุนระยะยาว		
ราคาทุน		
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด				
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		 437,500.00		
		 รวมเงินลงทุนระยะยาว			 437,500.00 		
5.

ปี 2559
ราคาทุน
421,500.00
421,500.00

เงินให้กู้ยืม-สุทธิ ประกอบด้วย

					
				
			
เงินให้กู้ยืม-ปกติ
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ

( หน่วย : บาท )

ปี 2560		

ปี 2559

ระยะสั้น

ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
				
39,623,650.23
4,464,650.00 33,962,450.00
2,993,450.00
159,435,495.16 552,239,722.08 152,503,346.76 532,658,398.31
199,059,145.39 556,704,372.08 186,465,796.76
535,651,848.3

6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย
			
			
		
( หน่วย : บาท )
					
ปี 2560
ปี 2559
ลูกหนี้บริการรับช�ำระเงิน (เพย์ทัช)
		
52,231.56
52,231.56
รวม			
52,231.56
52,231.56
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้บริการรับช�ำระเงิน (เพย์ทัช) 		
52,231.56
52,231.56
		
ลูกหนี้สุทธิ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้บริการรับช�ำระเงิน (เพย์ทัช) เต็มจ�ำนวน
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
		
			
( หน่วย : บาท )
		
ปี 2560
ปี 2559
เครื่องเขียนแบบพิมพ์			
ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.-ค้างรับ			
เงินยืมทดรองจ่าย-ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่			
รวม			

94,396.94
125,342.47
680,000.00
899,739.41

74,626.47
1,177,643.84
1,252,270.31
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย
			
			
		
( หน่วย : บาท )
				
ปี 2560
ปี 2559
ยานพาหนะ				 2,076,973.00
2,076,973.00
เครื่องใช้ส�ำนักงาน			 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 จ�ำนวน 1,474,794.56 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้ส�ำนักงาน 665,313.47 บาท			
9. เงินรับฝาก ประกอบด้วย			
			
		
( หน่วย : บาท )
				
ปี 2560
ปี 2559
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			
			
		
( หน่วย : บาท )
				
ปี 2560
ปี 2559
เงินรอจ่ายคืน			 1,358,699.50
1,350,043.15
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย			
50,000.00
50,000.00
รวม 			 1,408,699.50
1,400,043.15
11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย			
			
		
( หน่วย : บาท )
				
ปี 2560
ปี 2559
ทุนสาธารณประโยชน์ 			 202,723.50
1,169,247.50
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล			 465,095.00
455,095.00
ทุนพัฒนาสหกรณ์			 598,208.74
568,208.74
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ			 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�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์พ.ศ. 2550
และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ งก� ำ หนดอั ต ราการด� ำ รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งของสหกรณ์
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560
ผู้จัดการ
พ.อ.ยุทธนาฯ การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2560 มีก�ำไรสุทธิ 37,982,364.00 บาท
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ตามข้อ 27 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
		
1.
2.
		
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปี 2560
บาท

รายการ
ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
เงินบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้จัดสรรอัตราร้อยละหนึ่ง
ของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
เงินปันผล ร้อยละ 5.60 ต่อปี ตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 7.50 ต่อปี ของยอดดอกเบี้ยสะสม
เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนพัฒนาสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น
ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
รวม					

มติที่ประชุม

3,802,034.64
30,000.00
24,471,141.11
3,165,097.04
1,370,000.00
3,294,091.21
30,000.00
10,000.00
10,000.00

1,700,000.00

100,000.00
37,982,364.00

%
10.01

0.08

64.43
8.33
3.61
8.67

0.08
0.03
0.03
4.47
0.26
100

อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่าย และแผนงาน ประจ�ำปี 2561
ประมาณการงบประมาณรายรับ ประจ�ำปี 2561
		
ปีงบประมาณ
ล�ำดับ
รายรับ		
		
ปี 2561
ปี 2560
1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4,000.00
3,000.00
2 รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
42,600,000.00
40,670,000.00
		 รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
2,600,000.00
2,140,000.00
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
50,000.00
40,000.00
		 ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.
100,000.00
1,750,000.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ด
6,000.00
5,000.00
5. รายได้เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์
24,500.00
21,100.00
6. รายได้คา่ ธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก
3,000.00
รวม
45,387,500.00 44,629,100.00

เพิ่ม/(ลด)
1,000.00
1,930,000.00
460,000.00
10,000.00
(1,650,000.00)
1,000.00
3,400.00
3,000.00
758,400.00
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ประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2561
ล�ำดับ
		
1.
		
2.
		
		
		
		

ปีงบประมาณ
รายรับ		
ปี 2561
ปี 2560

เพิ่ม/(ลด)

หมวดเงินเดือน
เงินเดือนเจ้าหน้าที่
171,600.00
171,600.00
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
150,000.00
150,000.00
		 (วัสดุส�ำนักงาน)				
		 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
20,000.00
10,000.00
10,000.00
		 4.2 ค่าสัมมนาศึกษาอบรมและดูงาน
100,000.00
100,000.00
		 4.3 ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
100,000.00
100,000.00
		 4.4 ค่าซ่อมบ�ำรุง
			 4.4.1 ค่าซ่อมบ�ำรุงครุภัณฑ์
65,000.00
65,000.00
			 4.4.2 ค่าซ่อมบ�ำรุงยานพาหนะ
100,000.00
100,000.00
			
และอุปกรณ์ยานพาหนะ		
		 4.5 ค่าน�้ำมันยานพาหนะ
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�ำปี
910,000.00
850,000.00
60,000.00
		 4.10 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดีความ
100,000.00
100,000.00
34 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด

ประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2561
ล�ำดับ

รายจ่าย

ปีงบประมาณ
ปี 2561
ปี 2560

หมวดค่าใช้จ่าย
4.11 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ทั่วไป)
30,000.00
30,000.00
4.12 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
80,000.00
80,000.00
4.13 ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์
150,000.00
150,000.00
และอุปกรณ์		
		 4.14 ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ
300,000.00
300,000.00
		
พร้อมอุปกรณ์ยานพาหนะ		
		 4.15 เงินช่วยเหลือสมาชิก
150,000.00
150,000.00
เกษียณอายุราชการ		
		 4.16 เงินสมนาคุณสมาชิก
1,200,000.00
300,000.00
		 4.17 เงินประกันสังคม
6,000.00
6,000.00
		 4.18 สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
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�้ำประปา
3,000.00
3,000.00
6 หมวดดอกเบี้ยจ่าย
		 6.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์
11,000,000.00
13,000,000.00
		 6.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมภายนอก
2,000,000.00		
7 ส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ
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
17,928,800.00 16,908,800.00
ประมาณการรายรับสูงกว่า
27,458,700.00 27,720,300.00
		
ประมาณการรายจ่าย
		
		
		
		

เพิ่ม/(ลด)
900,000.00
(2,000,000.00)
2,000,000.00
1,020,000.00
(261,600.00)
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แผนงานประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้จดั ท�ำแผนงานประจ�ำปีขนึ้ ในลักษณะบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ
เข้าไว้ด้วยกัน กับได้จัดวางงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีอย่างละเอียดรอบคอบในทิศทางที่ประหยัดและตามความจ�ำเป็น
โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ คือการส่งเสริมการออมทรัพย์และการให้สมาชิกกู้ยืมเงินเมื่อมีความจ�ำเป็น และ
ค�ำนึงถึงความเหมาะสมแก่ฐานะและสภาพของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ที่โปร่งใส เป็นเลิศในการบริการ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และ

สังคม

พันธกิจ

1. สร้างความเข็มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิก
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
3. ส่งเสริมให้สมาชิกยึดถือการด�ำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด�ำรัสปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายตอบสนองพันธกิจของสหกรณ์ มีดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก และบุ ค คลทั่ ว ไปมี ศ รั ท ธา และความเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า สหกรณ์ อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก
ความร่วมมือ เกิดความสามัคคีของมวลสมาชิก และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
2. เพื่อสร้างบุคลากรของสหกรณ์และผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตัวเองของสหกรณ์
3. เพื่ อ พั ฒ นาให้ ส หกรณ์ มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลสามารถเป็ น ที่ พึ่ ง
ของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน และยกระดับความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4. เพื่อให้การบริหารเงินของสหกรณ์ให้ไปในทิศทางที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ให้มีระบบการเงินที่เอื้อต่อการออม การสะสมทุนรวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงของสมาชิก

กลยุทธ์

1. การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ดังนี้
1.1 การพั ฒ นาเพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของสหกรณ์ โดยพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
		 เป็นระบบ
1.2 พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.3 ปฏิรูประบบการบริหารด้านการเงิน และระบบควบคุมภายในให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาศักยภาพของกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
1.5 รณรงค์ในการเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกของสหกรณ์
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2. การพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการ และจัดสวัสดิการให้สมาชิก ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศภายในองค์กรให้บริการแก่สมาชิก และการปฏิบัติงาน
2.2 สร้างการบริการที่ประทับใจ ทั้งบุคลากรที่ให้บริการลักษณะงานที่ให้บริการ และสถานที่ให้บริการ
		 มาตรฐานการให้บริการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.3 ส่งเสริมให้สมาชิกท�ำอาชีพเสริมจากการท�ำงานประจ�ำ
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�ำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหาร
4.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
4.3 ให้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ สื่ อ สารกั บ
		 มวลสมาชิกรวมถึงการพัฒนาโปรแกรม ซอร์ฟแวร์ การบริหารและการบริการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด�ำเนินชีวิต ตามแนวพระราชด�ำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง
ให้ที่สุดประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้
5.1 การแนะน�ำให้สมาชิกเห็นความส�ำคัญการน�ำบัญชีครัวเรือน
5.2 น�ำมาตรการประหยัด สาธารณูปโภค การใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

แผนงาน

1. แผนงานด้านการเงิน

1.1 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด
มีการใช้ระบบ Cash Management ในการบริหารด้านการเงินของสหกรณ์
		
ท�ำระบบ Cash Management มาใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
1.2 โครงการบริหารสภาพคล่อง
		 ตัวชี้วัด
เงินฝากเพือ่ การบริหารสภาพคล่องคงเหลือไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากในแต่ละวัน
		 กิจกรรม จัดสรรเงินฝากประจ�ำวัน และรักษางบประมาณกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่าง
			
สม�่ำเสมอ
1.3 โครงการชะลอเงินทุนสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนสหกรณ์
		 กิจกรรม 1. ชะลอเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
			
2. ชะลอการเพิ่มหุ้นการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
			
3. ก�ำหนดกรอบการถือหุ้นของสมาชิก
1.4 โครงการพัฒนาสหกรณ์การบริหารเงินกู้
ตัวชี้วัด
ร้อยละของจ�ำนวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก
กิจกรรม 1. ทบทวนและปรับปรุงวงเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินที่ให้บริการเงินกู้กับสมาชิก
			
2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริการเงินกู้ให้กับสมาชิก
				 ให้มีความเหมาะสม
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1.5 โครงการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนทุนส�ำรองเทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
			
2. อัตราส่วนเงินลงทุนอื่นๆ เทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
			
3. ร้อยละของหนี้ที่ผิดนัดช�ำระหนี้
กิจกรรม 1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
2. บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
			
3. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

2. แผนงานด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ
		
		

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
ตัวชี้วัด
ผู้บริหารสหกรณ์ มีการชี้แจงนโยบายและผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
กิจกรรม จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงนโยบาย และชี้แจงผลการ
			
ด�ำเนินการของสหกรณ์

3. แผนงานด้านพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
จ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมจากบุคลากรที่มีคุณภาพ
กิจกรรม ส่งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือ
			
สถาบันอื่นๆ
3.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด
จ�ำนวนครัง้ ของการร่วมกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
		 กิจกรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม
			
2. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร

4. แผนงานส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้สมาชิก
		

ตัวชี้วัด
กิจกรรม
			

จ�ำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิก
1. จัดโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก
2. ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกมีส่วนร่วม

มติที่ประชุม
อนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายและแผนงานประจ�ำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธาน
สอ.พธ.ทบ.สามารถตอบแทนสมาชิกจากดอกผลการฝากเงินภายนอกได้ดีเท่าสถาบันการเงินภายนอก
โดยนึกถึงประโยชน์ให้สมาชิกสูงสุด โดยให้ตามสมดุลกับทุกฝ่าย ไม่ว่าเป็นผู้กู้เงิน, ผู้ฝากเงิน รวมทั้งผู้มีหุ้น โดยเฉพาะผู้กู้
ทาง สอ.พธ.ทบ. ไม่ได้หักอะไรเลยถ้าไปกู้ข้างนอก นอกจากมีค่าประกันและมีอีกหลายๆ อย่างที่ต้องเสีย ซึ่งในปีที่ผ่านมา
มีสภาวะด้านการเงินที่ผันผวน แต่ทาง สอ.พธ.ทบ. ก็ยังมีผลก�ำไรที่คงที่ แต่อย่าลืมว่าหุ้น สอ.พธ.ทบ. มีมากขึ้นเรื่อยๆ
ความมั่นคงก็ถือหุ้น ในอนาคตอาจมีแผนงานการฝากพิเศษแบบ 12 เดือน และการให้ทุนบุตรแก่สมาชิกมากขึ้น ปีที่ผ่านมา
เพิ่มให้คนละ 500 บาท ใจจริงอยากจะเพิ่มให้ 1,000 บาท แต่ติดปัญหาต้องใช้งบประมาณมากและต้องค�ำนึงถึงผู้เป็น
สมาชิกที่ไม่มีบุตร
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2561
เลขานุการ
พ.ท.กอบกุลฯ ชี้แจงดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนด
วงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็น และสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
		
ถ้าที่ประชุมใหญ่กำ� หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำ
ประกันเป็นวงเงินเท่าใดแล้ว หากในปีต่อๆ มา สหกรณ์นั้นถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันเท่าเดิมก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์อกี แต่ถา้ สหกรณ์จะถือใช้วงเงินกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกันผิดไปจากที่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็น
ชอบไว้ ก็ให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ใหม่
			
ในปี 2560 ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม
		
200 ล้านบาท
			
ในปี 2561 ขอก�ำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน
200 ล้านบาท
ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในการด�ำเนินการของสหกรณ์
มติที่ประชุม อนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันประจ�ำปี 2561 เป็นเงิน 200 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
เลขานุการ
พ.ท.กอบกุลฯ ชี้แจงขออนุมัติซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ ดังนี้
		
สหกรณ์ฯ ได้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนที่ 100747 ตามข้อบังคับของชุมนุมฯ สหกรณ์
สมาชิกต้องถือหุ้นไว้กับชุมนุมฯ ในสัดส่วนของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ ซึ่งเริ่มแรกถือ 2 หุ้นๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
ปัจจุบัน สหกรณ์เติบโตขึ้น ถือหุ้นชุมนุมฯ จ�ำนวน 875 หุ้น เป็นเงิน 437,500 บาท และมีทนุ เรือนหุน้ 459,029,360 บาท
ดังนัน้ จึงต้องซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ (ค�ำนวณจาก จ�ำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ คูณ 2 หาร 1 ล้านบาท เท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ต้องถือกับชุมนุมฯ)
ดังนี้หุ้น จ�ำนวน 459,029,360 *2/1,000,000 = 919 หุ้น - 875 หุ้น = ซื้อหุ้นเพิ่ม 44 หุ้น เป็นเงิน 22,000 บาท
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 44 หุ้น เป็นเงิน 22,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561
เลขานุการ
พ.ท.กอบกุลฯ ชี้แจงดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�ำปี จ�ำนวนไม่เกิน ห้าคน ฯลฯ
คณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดที่ 37 พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561 ได้แก่ พ.ท.สมศักดิ์ ชูราศี, ร.อ.ปรีชา พุ่มพฤกษ์ และ ร.ท.พีรภาส เต็มพร้อมและเสนอ
ผู้ตรวจสอบกิจการส�ำรองอีก 2 ท่าน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ได้แก่ พ.ท.คงศักดิ์ วรรณแจ่ม
และ ร.ท.ธนกฤต มหชั้นโชติ
มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้ง พ.ท.สมศักดิ์ ชูราศี, ร.อ.ปรีชา พุ่มพฤกษ์ และ ร.ท.พีรภาส เต็มพร้อม เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจ�ำปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2561
พ.ท.กอบกุลฯ ชี้แจงดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไปและตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด ส�ำหรับปีทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีผู้ยื่นเสนอบริการขอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จ�ำนวน 3 ราย โดยเสนอข้อมูล
เปรียบเทียบพอสังเขป ดังนี้
รายละเอียด
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ธนสารการบัญชี ศศิธรการบัญชีภาษีอากรและธุรกิจ บริษทั เอ แอนด์ ที ออดิท จ�ำกัด
การเสนอบริการ
โดย
โดย
โดย
สอบบัญชี
น.ส.ชวลิต ศาสนนันทน์
นายวรศักดิ์ ยิม้ เพียรภัทร		 นายบุญชัย จินตกวีวฒ
ั น์
1. การเข้าปฏิบตั งิ านตรวจสอบบัญชี
- จ�ำนวนครัง้ ที่
- เข้าตรวจสอบ 4 ครัง้ /ปี
- เข้าตรวจสอบ 5 ครัง้ /ปี
- เข้าตรวจสอบ 2 ครัง้ /ปี
เข้าตรวจสอบ		 (ครัง้ ละ 2 วันท�ำการ)			
(ครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า 2-3 วันท�ำการ)
- จ�ำนวนผูช้ ว่ ย
- ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า
- ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า
- ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า
ผูส้ อบบัญชี
2 คน		 4-5 คน
2 คน/ครัง้
2. การจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี - รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี - รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี - รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
			 2 ครัง้ และรายงานให้กรมฯ		 2 ครัง้ และรายงานให้กรมฯ		 2 ครัง้ และรายงานให้กรมฯ
			 ทราบด้วย		 ทราบด้วย		 ทราบด้วย
-รายงานประจ�ำปี - รายงานการสอบประจ�ำปี
- รายงานการสอบประจ�ำปี
- รายงานการสอบประจ�ำปี
			 จะจัดส่งรายงานของผูส้ อบบัญชี		 จะจัดส่งรายงานของผูส้ อบบัญชี		 จะจัดส่งรายงานของผูส้ อบบัญชี
			 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี		 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี		 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
			 เพือ่ น�ำเสนอไว้ในรายงานประจ�ำปี		 เพือ่ น�ำเสนอไว้ในรายงานประจ�ำปี		 เพือ่ น�ำเสนอไว้ในรายงานประจ�ำปี
			 ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ		 ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ		 ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ
			 ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์		 ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์		 ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์
			 รวมทัง้ การควบคุมภายใน		 รวมทัง้ การควบคุมภายใน		 รวมทัง้ การควบคุมภายใน
			 ของสหกรณ์ดว้ ย		 ของสหกรณ์ดว้ ย		 ของสหกรณ์ดว้ ย
3. บริการอืน่ ๆ
		
1. ให้คำ� แนะน�ำด้านการบริหาร
			 การเงินการบัญชี
		
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุม
		
คณะกรรมการด้วยตนเองทุกครัง้
			 ตามทีส่ หกรณ์รอ้ งขอ
		
3. วิเคราะห์ความเสีย่ งแนะน�ำการ
				แก้ไขทีเ่ ป็นประโยชน์
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
50,000 บาท
100,000 บาท
60,000 บาท

มติที่ประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 832,537,944.46 บาท และผล
การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สมาชิกลงมติเลือก น.ส.ชวลิต ศาสนนันทน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ให้เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวน 50,000.00 บาท และเลือกนายบุญชัย จินตกวีวัฒน์ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
จ�ำนวน 60,000.00 บาท ส�ำรองไว้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีล�ำดับแรกไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่องอื่น ๆ
12.1 มอบใบประกาศเกียรติคุณ สมาชิกดีเด่น กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น หน.สง.
ฝ่ายจัดการฯ พ.ท.หญิงวิไลลักษณ์ ถนอมปัญญารักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับกรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลดังนี้
		
(1) รางวัลกรรมการดีเด่น
ได้แก่ พ.อ.ไพฑูรย์ จงอยู่สุข
		
(2) รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น
ได้แก่ น.ส.นารีรัตน์ จุ่นส�ำอางค์
มติที่ประชุม
รับทราบ
12.2 จับสลากรางวัลพิเศษ จ�ำนวน 258 รางวัล
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 13 ประธานฯ กล่าวปิดประชุม
ประธาน
การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน คณะกรรมการทุกคนทีร่ ว่ มมือกันพิจารณาบริหารจัดการให้สหกรณ์ของเรามีความมัน่ คงขึน้ ตามล�ำดับ ขอขอบคุณผูแ้ ทน
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ผู้แทนส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้
ค�ำแนะน�ำที่ดีตลอดมา
ปิดประชุมเวลา

11.00 น.

*********************************

(ลงชื่อ) พันโท กอบกุล โรจนไพฑูรย์
( กอบกุล โรจนไพฑูรย์ )
เลขานุการ/ ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) พลโท พิษณุ บุญรักษา
( พิษณุ บุญรักษา )
ประธานในที่ประชุม / ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบรายงานประจ�ำปี 2561

ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2543 ข้อ79 (3) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการมีหน้าทีเ่ สนองบแสดงฐานะการเงินกับรายงาน
ประจ�ำปี แสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ตอ่ ทีป่ ระชุมใหญ่นนั้ ขอเสนอผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 โดยสรุปได้ ดังนี้
4.1 รายงานกิจการทัว่ ไป สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ และจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2524 นับเป็นปีที่ 37 เป็นองค์กรทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยมุง่ เน้นการออม เพิม่ สวัสดิการแก่สมาชิก และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกพ้นจากปัญหา
หนีส้ นิ รวมทัง้ มีกจิ กรรมร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก ร่วมสนับสนุนเงินทุนสร้างศาลาและพระพุทธธรรมพลาธิการเนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ 125 ปี กรมพลาธิการทหารบก เพือ่ เป็นศูนย์รวมยึดเหนีย่ วจิตใจให้กบั สมาชิกและเพือ่ ให้สมาชิกใช้ประโยชน์
ในการประกอบพิธที างศาสนาสืบไป
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ให้ความส�ำคัญแก่สมาชิก โดยเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกและสนับสนุนการออมยามเกษียณอายุราชการ ดังนี้
1. เพิม่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษและเงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษสินทวี
2. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพแก่สมาชิกโดยการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ
สมาชิกเมือ่ เสียชีวติ ตามระยะการถือหุน้ ของสมาชิก
3. ปรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสนับสนุนทุนของทบ.เพิม่ ขึน้ อีกทุนละ 500 บาท
4. ร่วมเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด (สสอท.) เพือ่ เป็นช่องทางให้สมาชิกและครอบครัวผูส้ มัครเป็นสมาชิก สสอท. เมือ่
ถึงแก่กรรม เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยให้กบั ทายาท โดยจะได้รายละประมาณ 600,000 บาท
(ไม่รวมค่าเครือ่ งเคารพศพ) ซึง่ จะถูกหักเป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการของสมาคมเพียง 4% ตามกฎกระทรวง
4.2 รายงานฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
ล�ำดับ
1.
2.
3.
		
		
		
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
		
		
		
		
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายการ
ปี 2561
ปี 2560
เพิ่ม/(ลด)
(%)
จ�ำนวนสมาชิก
3,335
3,380
(45) (1.33)
ทุนเรือนหุ้นช�ำระแล้ว
476,407,890.00 459,029,360.00
17,378,530.00
3.79
เงินรับฝากออมทรัพย์
3.1 เงินรับฝากออมทรัพย์
117,169,774.75 245,330,181.44 (128,160,406.69) (52.24)
3.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
50,743,987.84
24,772,420.57
25,971,567.27 104.84
3.3 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี
48,553,000.00		
48,553,000.00 100.00
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ		
30,000,000.00 (30,000,000.00)
(100)
เงินลงทุน
459,500.00
437,500.00
22,000.00
5.03
เงินให้กู้คงเหลือ
746,843,291.32 755,763,517.47
(8,920,226.15) (1.18)
ทุนส�ำรอง
65,663,142.35
61,861,107.71
3,802,034.64
6.15
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ			
-ทุนสาธารณประโยชน์
1,399.71
202,723.50
(201,323.79) (99.31)
-ทุนพัฒนาสหกรณ์
603,908.74
598,208.74
5,700.00
0.95
-ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
475,095.00
465,095.00
10,000.00
2.15
-ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
467,124.00
457,124.00
10,000.00
2.19
-ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
129,715.00
4,000.00
125,715.00 3,142.88
-ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก
250,160.00
426,660.00
(176,500.00) (41.37)
รายได้
43,569,254.43
44,475,501.75
(906,247.32) (2.04)
ค่าใช้จ่าย
5,943,626.00
6,493,137.75
(549,511.75) (8.46)
ก�ำไรสุทธิ
37,625,628.43
37,982,364.00
(356,735.57) (0.94)
ทุนของสหกรณ์
581,624,063.23 561,026,642.95
20,597,420.28
3.67
หนี้สินรวม
218,761,485.73 271,511,301.51 (52,749,815.78) (19.43)
สินทรัพย์รวม
800,385,548.96 832,537,944.46 (32,152,395.46 (3.86)
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จ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์			
จ�ำนวนสมาชิกต้นปี
รับสมาชิกใหม่
สมาชิกถึงแก่กรรม
สมาชิกเกษียณอายุราชการ
สมาชิกย้ายหน่วย
สมาชิกลาออกจากราชการ
ปลด/ไล่ออก
อื่นๆ
คงเหลือเมื่อ 31 ธันวาคม 2561

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

3,380
180
(18)
(96)
(23)
(53)
(11)
(24)
3,335

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

อัตราการเพิ่มของสมาชิก
ปี
2560
2561

จ�ำนวนสมาชิก (คน)
3,380
3,335

สมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

(45)

(1.33)

ทุนเรือนหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น ต้นปี
ทุนเรือนหุ้น เพิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น คงเหลือ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

459,029,360.00
42,098,630.00
(24,720,100.00)
476,407,890.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น
ปี
		 2560
		 2561

ทุนเรือนหุ้น		
459,029,360.00
476,407,890.00		

เงินรับฝากออมทรัพย์			
ยกมาต้นปี
เงินรับฝาก เพิ่มระหว่างปี
ถอนเงินรับฝากระหว่างปี
เงินรับฝาก คงเหลือ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)		 ร้อยละ
17,378,530.00		
245,330,181.44
15,446,712.91
(143,607,119.60)
117,169,774.75

3.79
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์
		 ปี
		 2560
		 2561

เงินรับฝากออมทรัพย์		
245,330,181.44
117,169,774.75		

เงินรับฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง)		 ร้อยละ
(128,160,406.69)		 (52.24)
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เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ			
ยกมาต้นปี
เงินรับฝาก เพิ่มระหว่างปี
ถอนเงินรับฝากระหว่างปี
เงินรับฝาก คงเหลือ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

24,772,420.57
33,297,445.72
(7,325,878.45)
50,743,987.84

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

		

ปี
2560
2561

เงินรับฝาก		
24,772,420.57
50,743,987.84 		

เงินรับฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง) 		ร้อยละ
25,971,567.27			104.84

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี 		
ยกมาต้นปี
เงินรับฝาก เพิ่มระหว่างปี
ถอนเงินรับฝากระหว่างปี
เงินรับฝาก คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 61

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

-		
48,553,000.00
-		
48,553,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี
		
		

ปี
2560
2561

เงินรับฝาก		
48,553,000.00		

เงินรับฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง) 		 ร้อยละ
48,553,000.00			100

เงินฝากสหกรณ์อื่น (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด)
ยกมาต้นปี
เงินรับฝาก เพิ่มระหว่างปี
ถอนเงินรับฝากระหว่างปี
เงินรับฝาก คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.61

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

30,000,000.00
-		
(30,000,000.00)
-		

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการเพิ่มของเงินฝากสหกรณ์อื่น
ปี
2560
2561

เงินฝากสหกรณ์อื่น
30,000,000.00
-

เงินฝากสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(30,000,000.00)

ร้อยละ
(100.00)

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ประเภท
			
เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน

วันทีฝ่ าก

อัตรา
ดอกเบีย้

1 พ.ย. 60

2.50%

เงินลงทุน

วันครบ
ก�ำหนด

เงินฝาก

1 พ.ย. 61 30,000,000.00

ถอนคืน
(ครบก�ำหนด)

คงเหลือ
31 ธ.ค. 61

(30,000,000.00)

-

สหกรณ์มหี นุ้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 875 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 500 บาท
เป็นเงิน 437,500 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นเงินปันผล
ตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.30 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวัน เป็นเงิน 23,248.20 บาท เมื่อ 11 มิ.ย. 2561
และได้ซื้อหุ้นชุมนุมฯ เพิ่มจ�ำนวน 44 หุ้นๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ท�ำให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มหี นุ้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 919 หุน้ เป็นเงิน 459,500.00 บาท
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อัตราการเพิ่มของหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปี		
เงินลงทุนระยะยาว					 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
			หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด		
ซื้อหุ้นเพิ่ม			 ร้อยละ
2560		
437,500.00
2561		
459,500.00 			22,000.00			 5.03

การให้เงินกู้แก่สมาชิก		
ยกมาต้นปี
เงินให้กู้ระหว่างปี
รับช�ำระคืนระหว่างปี
เงินให้กู้คงเหลือ

เงินกู้ฉุกเฉิน
(บาท)
44,088,300.23
149,389,200.00
(147,676,477.44)
45,801,022.79

เงินกู้สามัญ
(บาท)
711,675,217.24
394,362,410.00
(404,995,358.71)
701,042,268.53

รวม
(บาท)
755,763,517.47
543,751,610.00
(552,671,836.15)
746,843,291.32

อัตราการเพิ่มของเงินกู้
ปี		
2560		
2561		

เงินให้กู้แก่สมาชิก		
755,763,517.47
746,843,291.32		

เงินให้กู้เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ร้อยละ

(8,920,226.15)

(1.18)

ทุนส�ำรอง

ทุนส�ำรองเป็นทุนของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันหรือเรียกร้องแม้สว่ นใดส่วนหนึง่ ไม่ได้ ทุนส�ำรอง
นี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนส�ำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จด
ทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
ปี		
2561		

ยกมาต้นปี		
61,861,107.71		

จัดสรรเพิ่ม		
3,802,034.64

คงเหลือ
65,663,142.35

เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ

เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ได้แก่ ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนพัฒนาสหกรณ์ ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผล ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเพือ่ สงเคราะห์งานศพสมาชิก
เงินสะสมตามข้อบังคับที่สหกรณ์จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ ดังนี้
(1) ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินทุนซึ่งมาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทุกปี
กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม, ชุมชน
- ด้านศาสนา เช่น กฐิน ผ้าป่า และร่วมการกุศลต่างๆ
เป็นเงิน
6,500.00 บาท
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ งานวันเด็ก รวมทั้งร่วมบริจาคอื่นๆ เช่น
- สนับสนุนเงินทุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เป็นเงิน
188,367.00 บาท
- สนับสนุนการสร้างศาลาและสร้างพระพุทธธรรมพลาธิการ
เป็นเงิน 2,098,000.00 บาท
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมพลาธิการทหารบก
เป็นเงิน
513,600.00 บาท
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กิจกรรมด้านการพัฒนาหน่วยงานและสมาชิก เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั หน่วยงานรวมทัง้ สิง่ แวดล้อม เพือ่ สมาชิกอยูด่ ี
กินดี และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
- สนับสนุนหลักสูตรกฎหมายการปกครองฯการจัดซื้อจัดจ้างฯ
เป็นเงิน
8,900.00 บาท
- กิจกรรมพัฒนาหน่วยงานและสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิก
เป็นเงิน
60,048.00 บาท
- ตอบแทนสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เป็นเงิน
620,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		 3,495,415.00 บาท
ปี
2561

ยกมาต้นปี
202,723.50

จัดสรรเพิ่ม
3,294,091,21

ใช้ไประหว่างปี
3,495,415.00

คงเหลือ
1,399.71

(2) ทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้มาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทุกปี เพือ่ กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการด�ำเนิน
การให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนากิจการของสหกรณ์ เช่น การจัดให้มีส�ำนักงานสหกรณ์, ทรัพย์สินถาวร,
ครุภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุง, ซ่อมแซม ต่อเติมส�ำนักงานและทรัพย์สินถาวรของสหกรณ์
ปี
2561

ยกมาต้นปี
598,208.74

จัดสรรเพิ่ม
30,000.00

ใช้ไประหว่างปี
24,300.00

คงเหลือ
603,908.74

(3) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ใช้ได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นเพิ่มขึ้นจากอัตราที่
คณะกรรมการได้จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ
ปี		
2561		

ยกมาต้นปี		
465,095.00		

จัดสรรเพิ่ม		
10,000.00		

คงเหลือ
475,095.00

(4) ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ใช้ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่หมายถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ�ำในต�ำแหน่ง
ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ปี		
2561		

ยกมาต้นปี		
457,124.00		

จัดสรรเพิ่ม		
10,000.00		

คงเหลือ
467,124.00

(5) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นเงินทุนซึ่งมาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทุกปี ใช้ได้ตามระเบียบ ว่า
ด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิกเป็นรางวัลเรียนดีแก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 501 ทุน รวมเป็นเงิน
1,526,500.00 บาท แบ่งออกเป็นทุนระดับต่างๆดังต่อไปนี้
5.1 ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ป.1 - ป.6)
จ�ำนวน 266 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน
665,000.00 บาท
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
จ�ำนวน 79 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท
เป็นเงิน
197,500.00 บาท
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5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
			จ�ำนวน 64 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน		
5.4 ระดับวิชาชีพ ปวช., ปวส., ปวท. หรือหลักสูตรเทียบเท่า
จ�ำนวน 33 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน
5.5 ระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรเทียบเท่า
จ�ำนวน 59 ทุน ๆ ละ 5,500 บาท
เป็นเงิน
		
รวมทุนของสหกรณ์ 501 ทุน
เป็นเงิน		
		
สนับสนุนเงิน (เพิ่ม) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุน ทบ.) 		
จ�ำนวน 60 ทุน ๆ ละ 500 บาท
เป็นเงิน
		
ค่าใช้จ่ายในวันมอบทุน
เป็นเงิน
รวมค่าใช้จ่ายในวันมอบทุนทั้งสิ้น
เป็นเงิน		
ปี
2561

ยกมาต้นปี
4,000.00

จัดสรรเพิ่ม
1,700,000.00

ใช้ไประหว่างปี
1,574,285.00

224,000.00 บาท
115,500.00 บาท
324,500.00 บาท
1,526,500.00 บาท
30,000.00 บาท
17,785.00 บาท
1,574,285.00 บาท
คงเหลือ
129,715.00

(6) ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก ใช้ได้ตามระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์งาน
ศพแก่สมาชิก พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ฯลฯ ข้อ 7. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็น
สมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ข้อ 7.1 – 7.4 หลักเกณฑ์การรับเงิน
อายุการเป็นสมาชิก

จ�ำนวนเงินที่ได้รับ

สมาชิกแรกเข้า – แต่ไม่เกิน 2 ปี

5,000

1,000

6,000

2 ปีขึ้นไป

– แต่ไม่เกิน 5 ปี

6,000

1,000

7,000

5 ปีขึ้นไป

– แต่ไม่เกิน 10 ปี

19,000

1,000

20,000

24,000

1,000

25,000

10 ปีขึ้นไป

สิ่งของเคารพศพ

รวมเป็นเงิน

7.5 การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี เศษของปีถ้าเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี
7.6 สมาชิกที่ลาออกและสมัครเข้าใหม่ การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับในครั้งหลังสุดที่เข้าเป็นสมาชิก
7.7 สมาชิกที่ส่งงวดครบตามข้อบังคับและยังคงมีฐานะเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิได้ส่งค่าหุ้นเพิ่มอีก ให้นับอายุการ
เป็นสมาชิกที่ปีสุดท้ายที่ส่งค่าหุ้นมานับเป็นเกณฑ์
7.8 กรณีสมาชิกที่ถึงแก่กรรมมีหนี้สินกับสหกรณ์ ต้องหักช�ำระหนี้ก่อน
7.9. การพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการนี้ นอกจากตามเงื่อนไขบังคับแล้ว ต้องพิจารณาจากจ�ำนวนเงินทุนที่มีอยู่
เป็นส�ำคัญ
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ณ 31 ธ.ค. 61 สหกรณ์ฯช่วยเหลืองานศพสมาชิกถึงแก่กรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ราย เป็นเงิน 276,500.00 บาท
ปี
2561

ยกมาต้นปี
426,660.00

จัดสรรเพิ่ม
100,000.00

ใช้ไประหว่างปี
276,500.00

รายได้			
- ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้
- ดอกเบีย้ รับเงินฝากธนาคาร
- ผลตอบแทนจากการลงทุน
(เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ฯ)
- รายได้อื่นๆ
รวม

คงเหลือ
250,160.00

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

43,502,030.01
29,156.22
23,248.20

บาท
บาท
บาท

จ�ำนวน
จ�ำนวน

14,820.00
43,569,254.43

บาท
บาท

อัตราการเพิ่ม (ลด) ของรายได้
ปี		
2560		
2561		

รายได้		
44,475,501.75
43,569,254.43		

รายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

(906,247.32)

(2.04)

ค่าใช้จ่าย 			
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
จ�ำนวน
- ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
จ�ำนวน
รวม		

2,736,620.17
3,207,005.83
5,943,626.00

บาท
บาท
บาท

อัตราการเพิ่ม (ลด) ของค่าใช้จ่าย
ปี		
2560		
2561		

ค่าใช้จ่าย		
6,493,137.75
5,943,626.00		

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

(549,511.75)

(8.46)

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของก�ำไร
ปี		
2560		
2561		

ก�ำไร		
37,982,364.00
37,625,628.43		
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เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

(356,735.57)

(0.94)

ทุนของสหกรณ์
ปี
2560
2561

อัตราการเพิ่ม (ลด) ของทุน
ทุนของสหกรณ์
561,026,642.95
581,624,063.23

หนี้สินรวม
ปี
2560
2561
		

ร้อยละ

20,597,420.28

3.67

อัตราการเพิ่ม (ลด) ของหนี้สินรวม
หนี้สินรวม
271,511,301.51
218,761,485.73

สินทรัพย์รวม
ปี
2560
2561

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

(52,749,815.78)

(19.43)

อัตราการเพิ่ม (ลด) ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
832,537,944.46
800,385,548.96

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

(32,152,395.50)

(3.86)

สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2561
ดังนี้

ทุนด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น 800,385,548.96 บาท โดยมีแหล่งที่มา
1. ทุนเรือนหุน้
จ�ำนวน 476,407,890.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.52 ของทุนด�ำเนินงาน
2. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน 216,466,762.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05 ของทุนด�ำเนินงาน
3. ทุนส�ำรอง ทุนสะสมและอืน่ ๆ จ�ำนวน 67,590,544.80 บาท คิดเป็นร้อยละ		 8.45 ของทุนด�ำเนินงาน

		 ในจ�ำนวนทุนด�ำเนินงานทั้งหมด สหกรณ์ได้น�ำมาให้สมาชิกกู้ รวมทั้งสิ้น ณ 31 ธ.ค. 61 เป็นเงิน จ�ำนวน
746,843,291.32 บาท เป็นเงินสดหมุนเวียนอยู่ในสหกรณ์ จ�ำนวน 19,521.42 บาท เงินฝากธนาคารต่างๆ จ�ำนวน
52,213,354.06 บาท
ในปี 2561 มีก�ำไรสุทธิ 37,625,628.43 บาท ซึ่งผลก�ำไรสุทธิได้น�ำมาจัดสรรคืนให้สมาชิกเป็นเงินปันผล ในอัตรา
ร้อยละ 5.20 และเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 7.50
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

...........................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 ได้เลือกข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61ซึ่งข้าพเจ้าและคณะ
ได้ท�ำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้
1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินงาน
		 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2 ขอบเขตการตรวจสอบ
		 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
		 2.3 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
3 ผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการด�ำเนินงาน สมาชิกคงเหลือเมื่อต้นปี จ�ำนวน 3,380 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
180 คน ออกจากการเป็นสมาชิก 225 คน และสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 จ�ำนวน 3,335 คนในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯ
มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น 800,385,548.96 บาท และในรอบปี สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 43,569,254.43 บาท ค่าใช้จ่าย
5,943,626.00 บาท มีก�ำไรสุทธิ 37,625,628.43 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 356,735.57 บาท
		 3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป สหกรณ์ฯ มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ
ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน
3.3 ด้านบัญชี สหกรณ์ฯ จัดท�ำบัญชีตามหลักบัญชีสหกรณ์ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
3.4 ด้านการเงิน สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 19,521.42 บาท มีเงินฝากธนาคาร
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 52,213,354.06 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี การใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่
ประชุมใหญ่ก�ำหนด
3.5 ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์ มีเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก ดังนี้
		 ณ วันที่ 1 ม.ค. 61 จ�ำนวน 270,102,602.01 บาท ณ วันสิ้นปี 31 ธ.ค. 61 มีเงินฝากคงเหลือจ�ำนวน
216,466,762.59 บาท ประกอบด้วย เงินรับฝากออมทรัพย์ จ�ำนวน 117,169,774.75 บาท และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน 50,743,987.84 บาท และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี จ�ำนวน 48,553,000.00 บาท ซึ่งการรับฝากและ
การจ่ายคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
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		 3.6 ด้านสินเชื่อ
			 6.1 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท ดังนี้
						 (1) เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 3,705 สัญญา
จ�ำนวนเงิ 149,389,200.00		 บาท
							 (2) เงินกู้สามัญ จ�ำนวน 1,003 สัญญา
จ�ำนวนเงิน 394,362,410.00 บาท
		 6.2 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีสินเชื่อเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี้
						 (1) เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 1,449 สัญญา
จ�ำนวนเงิน		 45,801,022.79		 บาท
							 (2) เงินกู้สามัญ จ�ำนวน 2,006 สัญญา
จ�ำนวนเงิน 701,042,268.53		 บาท
			 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีรายได้จากการให้สินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิก จ�ำนวน 43,502,030.01 บาท
ซึ่งต�่ำกว่าประมาณการงบประมาณรายรับที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 1,697,969.99 บาท
		 3.7 ด้านทุน
			 7.1 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 61
จ�ำนวนเงิน 459,029,360.00 บาท
							 คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
จ�ำนวนเงิน 476,407,890.00 บาท
			 7.2 ทุนส�ำรอง ณ วันที่ 1 ม.ค. 61
จ�ำนวนเงิน		 61,861,107.71 บาท
							 คงเหลือทุนส�ำรอง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
จ�ำนวนเงิน		 65,663,142.35 บาท
			 7.3 ทุนสะสม ณ วันที่ 1 ม.ค. 61
จ�ำนวนเงิน			 2,153,811.24 บาท
							 คงเหลือทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
จ�ำนวนเงิน			 1,927,402.45 บาท
		 3.8 ด้านสภาพคล่อง
		
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ในอัตราร้อยละ 19.40 ของยอดเงินฝาก
ทั้งหมด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนดอัตราการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ลงวันที่ 31 ต.ค. 50
การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
ได้จัดท�ำรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการทราบ โดยมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งการติดตามการช�ำระหนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี ท�ำให้
การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์
ข้อเสนอ/ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

.......................................................................................................................
(ลงชื่อ) พันโท สมศักดิ์ ชูราศรี
( สมศักดิ์ ชูราศรี )

ผู้ตรวจสอบกิจการ

(ลงชื่อ) ร้อยเอก ปรีชา พุ่มพฤกษ์
( ปรีชา พุ่มพฤกษ์ )

ผู้ตรวจสอบกิจการ

(ลงชื่อ) ร้อยโท พีรภาส เต็มพร้อม
( พีรภาส เต็มพร้อม )

ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบการรายงานส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตาม มาตรา 13 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ว่าสถาบันการเงินให้
รวมถึงสหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินงาน ซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด�ำเนิน
กิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อฯ ว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการท�ำธุรกรรมนั้นต่อส�ำนักงาน ปปง. เมื่อปรากฏว่า
มีการท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด, ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดและ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งในรอบปีบัญชี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกประการ ขอรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ดังนี้
		 แบบ ปปง.1-01 การท�ำธุรกรรมการท�ำธุรกรรมเงินสด ฝาก – ถอน เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้
			
- ไม่มี
		 แบบ ปปง.1-02 การท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินราคาประเมินเกิน 5 ล้านบาท ดังนี้
			
- ไม่มี
		 แบบ ปปง.1-03 การท�ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ดังนี้
			
- ไม่มี
		 เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม..................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2561
								

วันที่ 17 มกราคม 2562

เรียน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็น
ไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควร
จะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
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1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
		 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติทมี่ ผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบของสหกรณ์
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ อย่างมีสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงินเพราะมิได้ปฏิบัติตาม กฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมา
พิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
		 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
		 6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้ เงินกู้
		 6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพัน หรือข้อผูกมัดใดๆ
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ เกิดขึ้นในภาย
หน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์
ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น และไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พลโท พิษณุ บุญรักษา
( พิษณุ บุญรักษา )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
(ลงชื่อ) พันเอก ยุทธนา ธรรมธร
( ยุทธนา ธรรมธร )
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอนายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมพลาธิ ก ารทหารบก จ� ำ กั ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารใน
รายงานของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำ และน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง ตาม
ที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ใน
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์ หรือ
หยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ (ถ้ามี) ในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าพิจาณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพื่อก�ำหนดเป็น “เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ” ซึ่งถ้ามี ข้าพเจ้าจะอธิบาย
เรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำ
ดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้ และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของคณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอน ทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึง
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
							
				

ลายมือชื่อ

(นางสาวชวลิต ศาสนนันท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1594

66/1 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันที่ 17 มกราคม 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
				
( หน่วย : บาท )
			
หมายเหตุ
ปี 2561		
ปี 2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
52,232,875.48		 44,456,811.48
เงินฝากสหกรณ์อื่น
3			
30,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น -สุทธิ
5
201,223,044.16		 199,059,145.39
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
6
13,826.27		
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ		
245,198.45		
206,127.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7
73,884.91		 899,739.411
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
253,788,829.27		 274,621,823.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาว
4
459,500.00		
437,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
5
545,620,247.16		 556,704,372.08
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
8
516,972.53		
774,248.49
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
546,596,719.69		 557,916,120.57
		 รวมสินทรัพย์		
800,385,548.96		 832,537,944.46
หนี้สินและทุนของสหกรณ์					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินรับฝากออมทรัพย์
9
216,466,762.59		 270,102,602.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10
2,294,723.14		 1,408,699.50
รวมหนี้สิน		
218,761,485.73		 271,511,301.51
ทุนของสหกรณ์						
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)					
หุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว		
476,407,890.00		 459,029,360.00
ทุนส�ำรอง		
65,663,142.35		 61,861,107.71
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 11
1,927,402.45		 2,153,811.24
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี		
37,625,628.43		 37,982,364.00
		 รวมทุนของสหกรณ์		
581,624,063.23		 561,026,642.95
		 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		
800,385,548.96		 832,537,944.46
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี			
้
			
			
(ลงชื่อ) พลโท พิษณุ บุญรักษา
( พิษณุ บุญรักษา )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
(ลงชื่อ) พันโท อนิรุด โพธิสัตย์
(		อนิรุด โพธิสัตย์ )
เลขานุการการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด
วันที่ 17 มกราคม 2562
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งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
ปี 2561
%
ปี 2560
%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน						
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
43,502,030.01 99.88 42,623,987.83 95.86
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
29,156.22
0.07
1,814,746.50
4.08
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
23,248.20
0.05
24,459.71
0.06
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 43,554,434.43 100.00 44,463,194.04 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน						
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
2,736,620.17
6.28
4,832,089.04 10.87
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
2,736,620.17
6.28
4,832,089.04 10.87
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
40,817,814.26 93.72 39,631,105.00 89.13
บวก รายได้อื่น						
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3,600.00
0.01
4,180.00
0.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก
900.00		
1,209.11
รายได้เบ็ดเตล็ด
10,320.00
0.02
6,918.60
0.02
รวมรายได้อื่น
14,820.00
0.03
12,307.71 0.03
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 						
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่						
		 ค่าพาหนะ					
		 ค่าตอบแทน
112,166.00
0.26
111,500.00
0.25
		 ค่าที่ปรึกษาสหกรณ์
88,500.00
0.20
90,000.00
0.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์						
		 ค่าเสื่อมราคา
368,302.96
0.85
384,821.88
0.87		
		 สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
3.00		
5.00			
		 ค่าน�้ำมันยานพาหนะ
5,950.00
0.01
3,000.00
0.01
		 ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาสินทรัพย์
12,500.00
0.03
8,175.00
0.02
		 ค่าซ่อมบ�ำรุงยานพาหนะ
20,583.26
0.05
26,979.28
0.06
		 ค่าเบี้ยประกันภัย
36,812.28
0.09
40,011.58
0.09
		 ค่าต่อทะเบียนรถ
5,931.35
0.01
5,798.00
0.01
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งบก�ำไรขาดทุน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
ปี 2561

%

ปี 2560

%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
เงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ
77,000.00		 0.18		 115,000.00		 0.26
ค่าตอบแทนการถือหุ้น (เงินสมนาคุณสมาชิก) 1,054,690.00		 2.42		 197,989.50		 0.45
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น							
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
1,800.00				
10,870.00		 0.02
ค่าสัมมนาฝีกอบรมและศึกษาดูงาน
25,500.00		 0.06		 17,500.00		 0.04
ค่าเบี้ยประชุม
47,000.00		 0.11		 51,000.00		 0.12
ค่ารับรอง
13,203.00		 0.03		 14,776.00		 0.03
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
120,316.80		 0.28		 117,670.68		 0.27
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
892,596.00		 2.05		 268,970.00		 0.60
ค่าใช้จา่ ยปรับปรุงดอกเบีย้ รับปิดบัญชีกอ่ นก�ำหนด
125,342.47		 0.29				
ค่าประชาสัมพันธ์
3,210.00		 0.01		
3,210.00		 0.01
ค่าไฟฟ้า
33,524.40		 0.08		 33,310.68		 0.08
ค่าโทรศัพท์
7,951.38		 0.02		
6,536.91		 0.01
ค่าตรวจสอบกิจการ
52,500.00		 0.12		 54,000.00		 0.12
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
50,000.00		 0.11		 50,000.00		 0.11
ค่าอินเตอร์เน็ต
24,591.99		 0.06		 26,822.20		 0.06
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
27,030.94		 0.06		 23,102.00		 0.05
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
3,207,005.83		 7.37		 1,661,048.71		 3.74
ก�ำไรสุทธิ
37,625,628.43		86.38		37,982,364.00		 85.42
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
ปี 2561
ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
37,625,628.43
37,982,364.00
รายการปรับปรุงเพือ่ กระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ			
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
368,302.96
384,821.88
สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
3.00
5.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
686,856.87
รายได้ค้างรับ
(245,198.45)
(331,470.08)
ค่าวัสดุส�ำนักงานใช้ไป
103,038.80
107,700.68
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
38,538,631.61
38,143,421.48
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
(149,389,200.00)
(141,752,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
147,676,477.44
134,619,599.77
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
(394,362,410.00)
(516,290,137.39)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
404,995,358.71
489,776,665.22
เงินสดจ่ายลูกหนี้รอการช�ำระ
(13,826.27)
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
680,000.00
(680,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส�ำนักงาน
(82,526.77)
(127,471.15)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ
331,470.08
1,329,860.93
หนี้สินด�ำเนินงาน			
เงินสดจ่ายรอจ่ายคืน
(15,082,090.71)
(1,350,043.15)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
15,331,257.48
1,358,699.50
เงินสดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(50,000.00)		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
48,573,141.57
5,028,595.21
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(22,000.00)
(16,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน
(111,030.00)
(39,590.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(133,030.00)
(55,590.00)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
ปี 2561

ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
97,297,158.63
57,749,933.48
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
(150,932,998.05)
(111,697,739.41)
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(30,000.00)
(10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
(24,471,141.11)
(23,481,862.99)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
(3,165,097.04)
(3,110,245.28)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(1,370,000.00)
(1,241,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
42,098,630.00
41,131,870.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
(24,720,100.00)
(19,321,100.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(3,495,415.00)
(2,431,524.00)
เงินสดจ่ายทุนพัฒนาสหกรณ์
(24,300.00)		
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(1,574,285.00)
(1,298,000.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก
(276,500.00)
(119,024.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(70,664,047.57)
(63,828,692.20)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
(22,223,936.00)
(58,855,686.99)
เงินสด ณ วันต้นปี
74,456,811.48
133,312,498.47
เงินสด ณ วันสิ้นปี
52,232,875.48
74,456,811.48
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. สรุป นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
* สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
* สหกรณ์รับ รู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์ สัดส่ว นของเวลาส่ว นจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณ ด้ ว ย
		 จ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
* เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
* สหกรณ์ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว ่ า ด้ ว ยการ
		 จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
* สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
* ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
* สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที่ได้รับ
* ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่าย
		 หักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
* เงิ น สดในงบกระเสเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดในมื อ เงิ น ฝากธนาคารทุ ก ประเภทและเงิ น ฝากสหกรณ์ อื่ น
		 ทุกประเภท
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
( หน่วย : บาท )
			
ปี 2561
ปี 2560
		 เงินสด		
19,521.42
27,558.90
		 เงินฝากธนาคาร			
				 ออมทรัพย์
52,146,227.93
44,362,464.38
				 ประจ�ำ		
67,126.13
66,758.20
				
รวม
52,232,875.48
44,456,811.48
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย			
		 เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน		
		 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
		
30,000,000.00
			 รวม 		
30,000,000.00
		 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ประเภทฝากประจ�ำ 12 เดือน เป็นเงิน 30 ล้านบาท
		 ถอนคืนเมื่อ 17 ม.ค.61 (ไม่มีดอกเบี้ย)
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
( หน่วย : บาท )
		
ปี 2561
ปี 2560
ราคาทุน
ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว			
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด			
		 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
459,500.00
437,500.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว
459,500.00
437,500.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. เงินให้กู้ยืม-สุทธิ ประกอบด้วย
					
				
			
เงินให้กู้ยืม-ปกติ
		 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
		 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ

( หน่วย : บาท )

ปี 2561		

ปี 2560

ระยะสั้น

ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
				
41,653,332.79
4,147,690.00 39,623,650.23
4,464,650.00
159,569,711.37 541,472,557.16 159,435,495.16 552,239,722.08
201,223,044.16 545,620,247.16 199,059,145.39 556,704,372.08

6. ลูกหนี้-สุทธิ ประกอบด้วย			
			
ลูกหนี้บริการรับช�ำระเงิน (เพย์ทัช)
ลูกหนี้เงินรอเรียกคืน
			
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้บริการรับช�ำระเงิน (เพย์ทัช)
			
ลูกหนี้ - สุทธิ

( หน่วย : บาท )
ปี 2561
ปี 2560
52,231.56
52,231.56
13,826.27		
66,057.83
52,231.56
52,231.56
52,231.56
13,826.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลูกหนีบ้ ริการรับช�ำระเงิน (เพย์ทชั ) เต็มจ�ำนวน 52,231.56 บาท
7.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย			
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
73,884.91
94,396.94
ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.- ค้างรับ		
125,342.47
เงินยืมทดรองจ่าย-ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่		
680,000.00
รวม
73,884.91
899,739.418.
8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย			
ยานพาหนะ		
2,076,973.00
2,076,973.00
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
899,061.52
837,383.52
		 รวม		
2,976,034.52
2,914,356.52
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
2,459,061.99
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
516,972.53
ค่าเสื่อมราคาสะสมแยกเป็น ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ 1,749,194.56 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้ส�ำนักงาน 709,867.43 บาท
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2,140,108.03
774,248.49
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
เงินรับฝาก ประกอบด้วย			
ปี 2561		
ปี 2560
เงินรับฝาก – สมาชิก 			
เงินรับฝากออมทรัพย์
117,169,774.75
245,330,181.44
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
50,743,987.84
24,772,420.57
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี
48,553,000.00
		 รวม		
216,466,762.59
270,102,602.01
9.

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินรอจ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี
			
รวม

1,607,866.27
50,000.00
636,856.87
2,294,723.14

1,358,699.50
50,000.00
1,408,699.50

11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย			
ทุนสาธารณประโยชน์
1,399.71
202,723.50
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
475,095.00
465,095.00
ทุนพัฒนาสหกรณ์
603,908.74
598,208.74
ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
467,124.00
457,124.00
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
129,715.00
4,000.00
ทุนเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก
250,160,00
426,660.00
			
รวม
1,927,402.45
2,153,811.24
12. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ งก� ำ หนดอั ต ราการด� ำ รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งของสหกรณ์
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
มติที่ประชุม

………………………………………………………………………………..…………………
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ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561

การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2561 ก�ำไรสุทธิ 37,625,628.43 บาท คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ตามข้อ 27 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้
รายการ (จัดสรรตามกฎหมาย)
1
2

ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
ของก�ำไรสุทธิ
เงินบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ให้จัดสรรในอัตราร้อยละหนึ่งของก�ำไรสุทธิ
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ปี 2561

ร้อยละ

ปี 2560

ร้อยละ

3,765,310.74

10.01

3,802,034.64

10.01

30,000.00

0.08

30,000.00

0.08

ก�ำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรร ตามข้อ 1 และข้อ 2 จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
รายการ (จัดสรรตามกฎหมาย)
3.
4.

ปี 2561

เงินปันผล ร้อยละ 5.20 ต่อปี ตามหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้ว
23,609,260.85
เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 7.50 ต่อปี
3,232,006..84
ของยอดดอกเบี้ยสะสม ระหว่างปี
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1,356,900.00
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
6. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10
3,500,000.00
ของก�ำไรสุทธิ
7. ทุนพัฒนาสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10
82,150.00
ของก�ำไรสุทธิ
8. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
10,000.00
ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น
9. ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์
10,000.00
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
10. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
1,600,000.00
ไม่เกินร้อยละ10 ของก�ำไรสุทธิ
11. ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก
430,000.00
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ		
รวม

ร้อยละ

ปี 2560

ร้อยละ

62.75
8.59

24,471,141.11
3,165,097.04

64.43
8.33

3.60

1,370,000.00

3.61

9.30

3,294,091.21

8.67

0.22

30,000.00

0.08

0.03

10,000.00

0.03

0.03

10,000.00

0.03

4.25

1,700,000.00

4.47

1.14

100,000.00

0.26

37,625,628.43 100.00

37,982,364.00 100.00

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ - รายจ่ายและแผนงานประจ�ำปี 2562
ประมาณการ งบประมาณรายรับ ประจ�ำปี 2562
ล�ำดับ
		
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
6.

รายรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ (ชสอ.)
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ฯ
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก

			

รวม

ปีงบประมาณ
ปี 2562
ปี 2561

เพิม่ /(ลด)

4,000.00
42,600,000.00
2,600,000.00
50,000.00
100,000.00
6,000.00
24,500.00
3,000.00

(600,000.00)
400,000.00
(20,000.00)
150,000.00
-

45,317,500.00 45,387,500.00

(70,000.00)

4,000.00
42,000,000.00
3,000,000.00
30,000.00
250,000.00
6,000.00
24,500.00
3,000.00

-

ประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2562
				
ล�ำดับ
รายจ่าย
		
1 หมวดเงินเดือน
		 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
2

ปีงบประมาณ
ปี 2562
ปี 2561

เพิม่ /(ลด)
-

171,600.00

171,600.00

40,000.00
120,000.00
145,000.00
55,000.00
90,000.00
100,000.00

40,000.00
120,000.00		
145,000.00		
55,000.00		
90,000.00		
100,000.00

150,000.00
50,000.00

150,000.00		
50,000.00		

100,000.00
120,000.00

100,000.00		
120,000.00		

หมวดค่าตอบแทน

		 2.1 ค่ารับรอง
				 2.2 ค่าเบี้ยประชุม
		 2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
		 2.4 ค่าตรวจสอบกิจการสหกรณ์
		 2.5 ค่าที่ปรึกษาสหกรณ์
		 2.6 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
3 หมวดเงินลงทุนค่าพัสดุ
		 3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (วัสดุส�ำนักงาน)
		 3.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
		 ค่าครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
		 3.3 ครุภัณฑ์
		 3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์
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ประมาณการ งบประมาณรายรับ ประจ�ำปี 2562 (ต่อ)
ล�ำดับ

รายจ่าย

ปีงบประมาณ
ปี 2562
ปี 2561

เพิม่ /(ลด)

หมวดค่าใช้จ่าย
4.1 เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
20,000.00
20,000.00
4.2 ค่าสัมมนาศึกษา อบรมและดูงาน
100,000.00
100,000.00
4.3 ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
100,000.00
100,000.00
		 4.4 ค่าซ่อมบ�ำรุง
		 4.4.1 ค่าซ่อมบ�ำรุงครุภัณฑ์
65,000.00
65,000.00
		 4.4.2 ค่าซ่อมบ�ำรุงยานพาหนะและอุปกรณ์ยานพาหนะ
100,000.00
100,000.00
		 4.5 ค่าน�้ำมันยานพาหนะ
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�ำปี
910,000.00
910,000.000
		 4.10 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดีความ
100,000.00
100,000.00		
		 4.11 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ทั่วไป)
40,000.00
30,000.00
10,000.00
		 4.12 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
80,000.00
80,000.00		
		 4.13 ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ
150,000.00
150,000.00
		 4.14 ค่าเสือ่ มราคายานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ยานพาหนะ
300,000.00
300,000.00
		 4.15 เงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ
150,000.00
150,000.00
		 4.16 เงินสมนาคุณสมาชิก
2,800,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00
		 4.17 เงินประกันสังคม
6,000.00
6,000.00
		 4.18 สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
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�้ำประปา
3,000.00
3,000.00
6. หมวดดอกเบี้ยจ่าย			
		 6.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์
9,000,000.00 11,000,000.00 (2,000,000.00)
		 6.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมภายนอก
1,000,000.00 2,000,000.00 (1,000,000.00)
7. ส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ
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
16,538,800.00 17,928,800.00 (1,390,000.00)
รวมประมาณการรายจ่าย
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย 28,778,700.00 27,458,700.00 1,320,000.00
4
		
		

				 เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
…………………………………………………………………………………………………………
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แผนงานประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้จัดท�ำแผนงานประจ�ำปีขึ้นในลักษณะบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน กับได้จัดวางงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีอย่างละเอียดรอบคอบในทิศทาง ที่ประหยัด และตามความ
จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ คือการส่งเสริมการออมทรัพย์และการให้สมาชิกกูย้ มื เงินเมือ่ มีความจ�ำเป็น
และค�ำนึงถึงความเหมาะสมแก่ฐานะและสภาพของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ที่โปร่งใส เป็นเลิศในการบริการ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
และสังคม

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
3. ส่งเสริมให้สมาชิกยึดถือการด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายตอบสนองพันธกิจของสหกรณ์ มีดังนี้
1. เพื่อให้สมาชิก และบุคคลทั่วไปมีศรัทธา และความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์อันจะก่อให้เกิดจิตส�ำนึกความ
ร่วมมือ เกิดความสามัคคีของมวลสมาชิก และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
2. เพื่อสร้างบุคลากรของสหกรณ์และผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตัวเองของสหกรณ์
3. เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิก
ได้อย่างยั่งยืน และยกระดับความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
4. เพื่อให้การบริหารเงินของสหกรณ์ให้ไปในทิศทางที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ให้มีระบบการเงินที่เอื้อต่อการออม การสะสมทุนรวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงของสมาชิก

กลยุทธ์

1. การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ดังนี้
1.1 การพัฒนาเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าของสหกรณ์ โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
1.2 พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.3 ปฏิรูประบบการบริหารด้านการเงิน และระบบควบคุมภายในให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาศักยภาพของกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
1.5 รณรงค์ในการเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกของสหกรณ์
1.6 เน้นการออมให้กับสมาชิกหลายรูปแบบ โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์เงินฝาก
1.7 เพิ่มผลิตภัณฑ์เงินกู้ให้กับสมาชิก ในรูปแบบโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในยามจ�ำเป็น
1.8 เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกมากขึ้น
1.9 เพิ่มเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
1.10 เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร เป็นการสร้างหลักประกัน
ให้ครอบครัวสมาชิก
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2. การพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการ และจัดสวัสดิการให้สมาชิก ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศภายในองค์กรให้บริการแก่สมาชิก และการปฏิบัติงาน
2.2 สร้างการบริการที่ประทับใจ ทั้งบุคลากรที่ให้บริการลักษณะงานที่ให้บริการ และสถานที่ ให้บริการ
			 มาตรฐานการให้บริการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.3 ส่งเสริมให้สมาชิกท�ำอาชีพเสริมจากการท�ำงานประจ�ำ
3. สร้างเครือข่ายงานการสหกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ดังนี้
3.1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในแวดวงของสหกรณ์
3.2 การเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารสหกรณ์
3.3 สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ผ่านการผนึกกับหน่วยงานสมาชิก หน่วยงานรัฐและมุ่งบูรณาการ
			 หน่วยงานสหกรณ์ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3.4 ร่วมสร้างศาลาเพื่อรองรับพระพุทธธรรมพลาธิการ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประจ�ำหน่วย เพื่อ
			 เป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกทุกท่าน
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์ดังนี้
4.1 น�ำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหาร
4.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อสารกับมวลสมาชิก
			 รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม ซอร์ฟแวร์ การบริหารและการบริการ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง
		
ให้มากที่สุดประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้
5.1 การแนะน�ำให้สมาชิกเห็นความส�ำคัญการท�ำบัญชีครัวเรือน
5.2 น�ำมาตรการประหยัดสาธารณูปโภคมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย

แผนงาน
1. แผนงานด้านการเงิน
1.1
		
		
1.2

โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์
ตัวชี้วัด มีการใช้ระบบ Cash Management ในการบริหารด้านการเงินของสหกรณ์
กิจกรรม ท�ำระบบ Cash Management มาใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
โครงการบริหารสภาพคล่อง
ตัวชี้วัด เงินฝากเพื่อการบริหารสภาพคล่องคงเหลือไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากในแต่ละวัน
		 กิจกรรม จัดสรรเงินฝากประจ�ำวัน และรักษางบประมาณกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่างสม�่ำเสมอ
1.3 โครงการชะลอเงินทุนสหกรณ์
ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนสหกรณ์
		 กิจกรรม 1. ชะลอเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
		
2. ชะลอการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
		
3. ก�ำหนดกรอบการถือหุ้นของสมาชิก
1.4 โครงการพัฒนาสหกรณ์การบริหารเงินกู้
		 ตัวชี้วัด ร้อยละของจ�ำนวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก
กิจกรรม 1. ทบทวนและปรับปรุงวงเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินที่ให้บริการเงินกู้กับสมาชิก
2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริการเงินกู้ให้กับ
สมาชิกให้มีความเหมาะสม
			
3. เพิ่มผลิตภัณฑ์เงินกู้สามัญโครงการพิเศษให้กับสมาชิก
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1.5 โครงการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนทุนส�ำรองเทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
		
2. อัตราส่วนเงินลงทุนอื่นๆ เทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
		
3. ร้อยละของหนี้ที่ผิดนัดช�ำระหนี้
กิจกรรม 1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
2. บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
		
3. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

2. แผนงานด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
ตัวชี้วัด ผู้บริหารสหกรณ์ มีการชี้แจงนโยบายและผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิก ทราบ
		 กิจกรรม 1. จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงนโยบาย และชี้แจงผล
					 การด�ำเนินการของสหกรณ์
			
2. สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั สมาชิกทุกคนด้วยการตอบแทนเป็นเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่
			
3. เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกด้วยการเพิ่มเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และเพิ่ม
					 เงินทุนช่วยเหลือจัดงานศพสมาชิก
			
4. ตัง้ ศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
					 เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั สมาชิก		

3. แผนงานด้านพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
		 ตัวชี้วัด จ�ำนวนครั้งที่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมจากบุคลากรที่มีคุณภาพ
		 กิจกรรม ส่ ง คณะกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า รั บ การอบรมกั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
				
หรือสถาบันอื่นๆ
3.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
		 ตัวชี้วัด จ�ำนวนครั้งของการร่วมกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
		 กิจกรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม
		
2. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร
			
3. ร่วมสร้างศาลาและพระพุทธรูปประจ�ำหน่ว ย เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีก รรม
					 ทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิก

4. แผนงานส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้สมาชิก
		 ตัวชี้วัด
		 กิจกรรม
		
		
			

จ�ำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิก
1. จัดโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก
2. ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกมีส่วนร่วม
4. เพิ่มผลิตภัณฑ์การออมให้กับสมาชิก

			

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม		

…………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับ ข้อ 17 วงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ทีป่ ระชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกันส�ำหรับ
ปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็น และสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ก�ำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกัน
เป็นวงเงินเท่าใดแล้ว หากในปีต่อๆ มา สหกรณ์นั้นถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันเท่าเดิมก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์อีก แต่ถ้าสหกรณ์จะถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันผิดไปจากที่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ไว้ ก็ให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ใหม่
ในปี 2561 ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ในปี 2562 ขอก�ำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน ……. ล้านบาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในการด�ำเนินการของสหกรณ์
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………….…………

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ซิ อื้ หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ำกัด เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขทะเบียน
ที่ 100747 ตามข้อบังคับของชุมนุม ฯ สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุ้นไว้กับชุมนุมฯ ในสัดส่วนของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ ซึ่งเริ่มแรก
ถือ 2 หุ้นๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
ปัจจุบนั สหกรณ์เติบโตขึน้ ถือหุน้ ชุมนุมฯ จ�ำนวน 919 หุน้ เป็นเงิน 459,500 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 476,407,890 บาท ดังนั้น จึงต้องซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์เพิ่มขึ้น (ค�ำนวณจากจ�ำนวน
หุ้นทั้งสิ้น คูณด้วย 2 หารด้วย 1 ล้าน เท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ต้องถือกับชุมนุมฯ) ดังนี้ หุ้น 476,407,890*2/1,000,000=
953 หุ้น–919 หุ้น=ซื้อหุ้นเพิ่ม 34 หุ้น * 500 คิดเป็นเงิน 17,000 บาท
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
...................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับ ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นการประจ�ำปี จ�ำนวนไม่เกิน ห้าคน
ฯลฯ
มีผู้ยื่นเสนอบริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 5 นาย ดังนี้
( 1 ) พันเอก วินัย ด�ำรงศักดิ์
( 2 ) ร้อยโท ธนกฤต มหชั้นโชติ
( 3 ) ร้อยโท พีรภาส เต็มพร้อม
( 4 ) ร้อยโท สามารถ พาอ่อน
( 5 ) ร้อยตรีหญิง พิชชาอร อุภัยพรม
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
...................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับ ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 45 ก�ำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เดียวกันไม่เกิน
3 ปีบัญชีติดต่อกัน
ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีผู้ยื่นเสนอบริการขอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จ�ำนวน 2 ราย
โดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบพอสังเขป ดังนี้
รายละเอียด
การเสนอบริการ
สอบบัญชี

ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ธนสารการบัญชี
โดย 		
นาง จารุณี ศุภกาญจน์

บริษทั เอ แอนด์ ที ออดิท จ�ำกัด
โดย
นายบุญชัย จินตกวีวฒ
ั น์

1. การเข้าปฏิบตั งิ านตรวจสอบบัญชี
- จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าตรวจสอบ - เข้าตรวจสอบ 4 ครัง้ /ปี ครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า - เข้าตรวจสอบบัญชีรอบไตรมาสรวม 4 ครัง้ /ปี
		 2 วันท�ำการ		 ครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า 2-3 วันท�ำการ
- จ�ำนวนผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี
- ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 2 คน/ครัง้
- ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 2 คน/ครัง้
2. การจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี 2 ครัง้ ให้ - รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี 2 ครั้ง และ
			 สหกรณ์ทราบ และรายงานให้กรมตรวจบัญชี		 รายงานให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
			 สหกรณ์ทราบด้วย
- รายงานประจ�ำปี
- รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปีตามระเบียบ - รายงานการสอบประจ�ำปี จะจัดส่งรายงาน
			 ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด และจะจัดส่ง		 ของผู้สอบบัญชี ตามระเบียบที่นายทะเบียน
			 รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผล		 สหกรณ์ก�ำหนด
			 การตรวจสอบบัญชีเพื่อน�ำเสนอไว้ใน		
			 รายงานประจ�ำปีให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ							
			 ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์						
			 รวมทัง้ การควบคุมภายในของสหกรณ์ดว้ ย
3. บริการอืน่ ๆ
- ให้คำ� แนะน�ำด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี - ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
- เข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการ		 การบริหารการเงิน การบัญชี ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
			 ด้วยตนเองทุกครัง้ ตามทีส่ หกรณ์รอ้ งขอ		 โดยไม่ถอื เป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
		
- วิเคราะห์ความเสีย่ งแนะน�ำการแก้ไขทีเ่ ป็น
			 ประโยชน์
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
				

60,000 บาท

60,000 บาท

เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

...................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับก�ำลังพล พธ.ทบ.
เนื่องด้วย กรมพลาธิการทหารบกจะจัดงานเลี้ยงให้กับก�ำลังพล ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา
สนับสนุนจากงบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจ�ำปี 2562
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

..........................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม

..........................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 16 ประธานกล่าวปิดประชุม
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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ศูนย์ประสานงาน สสอท. หน่วย สอ.พธ.ทบ.

นางสาว นารีรตั น์ จุน่ ส�ำอางค์

นาง ภัทรวรรณ จันทร์สขุ

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสานงาน สสอท. โดย สอ.พธ.ทบ. โทร 68228, 02-9508100
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พิธมี อบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ 15 พฤษภาคม 2561

คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
และ คุณศิรพิ จน์ ทองนวล ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์
ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

กรรมการและเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม สัมมนา เพิม่ พูนความรูเ้ พือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ าน
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กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมือ่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

