สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
3000 อาคารธนาคารทหารไทย สํ านักงานใหญ่ ชั้น P2 ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ ส.พท. 63/016
17 มกราคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562

เรียน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด

ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ได้กาํ หนดให้มีก ารประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2562 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ ตั้งแต่เ วลา
12.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม Mission Possible ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย สํานัก งานใหญ่
เพือ่ รับทราบผลการดําเนินงานและเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
3.1 สมาชิกเข้าใหม่และลาออกระหว่างปี 2562
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562
3.3 รายงานของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 อนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2562
4.2 อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562
4.3 อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2563
4.4 อนุมตั ิกาํ หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํ้าประกัน ประจําปี 2563
4.5 คัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2563
4.6 คัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2563
4.7 เลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประจําปี 2563
เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นางประภาพร ธนวิรุฬห์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป
ณ ห้องประชุม Mission Possible ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย (สํานักงานใหญ่)
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สํานักงานส่ งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
ได้จดั ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด อยู่ในระดับดีเลิศ
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หลักการสหกรณ์
(Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางที่สหกรณ์ยดึ ถือปฏิบตั ิเพือ่ ให้คุณค่าของสหกรณ์ เ กิดผล เป็ นรู ป ธรรม" ซึ่ งประกอบ
ด้วยหลักการที่สําคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ

หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
สหกรณ์เป็ นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิ ดรับบุคคลทัว่ ไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และเต็ม ใจจะรับ ผิดชอบ
ในฐานะสมาชิก เข้าเป็ นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
สหกรณ์เป็ นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมีส่วนร่ วมอย่างแข็ งขัน ในการกําหนดนโยบาย
และการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อ สมาชิก ใน
สหกรณ์ข้นั ปฐมสมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน ( สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง ) สําหรับ สหกรณ์ ใ นระดับ อื่นๆ ก็
ดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซื้อหุน้ ) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีส่วนในการควบคุมการใช้
เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์ อ ย่างน้อ ยๆ ส่ วนหนึ่งต้อ งเป็ นทรัพย์สินส่ วนรวมของ
สหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จาํ กัดตามเงินลงทุน (หุน้ ) ที่กาํ หนดเป็ นเงื่อนไขของการเข้า
เป็ นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่ วนเกินของสหกรณ์เพือ่ วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือทุกอย่างตามข้อบังคับ ดังนี้ คือ
เพือ่ การพัฒนาสหกรณ์โดยอาจกันไว้เป็ นทุนสํารองซึ่งอย่างน้อยๆ จะต้องมีส่วนหนึ่งที่นาํ มาแบ่งปันกันไม่ได้ เพื่อ ตอบแทน
แก่สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ทาํ กับสหกรณ์ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ (Autonomy and Independence)
สหกรณ์เป็ นองค์การที่พ่งึ พาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก หากสหกรณ์จะต้องมี ขอ้
ตกลงผูกพันกับองค์การอื่นใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องเพิม่ เงินลงทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทําการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มนั่ ใจได้วา่ มวลสมาชิก จะยังคงธํารงไว้ซ่ึงอํานาจใน
การควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และสหกรณ์ยงั คงดํารงความเป็ นอิสระ

หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainning and Information)
สหกรณ์พงึ ให้การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิก ที่ได้รับ การเลือ กตั้ง ผู้จัดการและเจ้าหน้า ที่
สหกรณ์เพือ่ ให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิ ท ธิผ ล และพึงให้ข่ าวสารแก่
สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนและบรรดาผูน้ าํ ทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่ างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ข บวนการ
สหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
สหกรณ์พงึ ดําเนินกิจการต่างๆ เพือ่ การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยัง่ ยืนตามนโยบาย ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

4

สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้ าที่ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562
----------------------------------------------

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38
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เจ้าหน้ าที่สหกรณ์

7

ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
------------------------------------------------------->>>
ประธานฯ แจ้งที่ป ระชุม ว่า ตามข้อ บังคับ สหกรณ์ อ อมทรัพย์พนัก งานธนาคารทหารไทย จํากัด ข้อ 65
กําหนดว่า การประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในวันนี้ ก็เพือ่ เป็ นการแถลงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ใ น
รอบปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 62 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการ
เรียกประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งภายใน 150 วันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สําหรับคณะกรรมการชุดที่ 38/2562 ที่ได้ร่วมบริหารงานสหกรณ์ ด้วยความเสี ยสละมาโดยตลอดมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางประภาพร
นางสาวชญานิษฐ์
นางประดิษฐา
นางสาวชัญญานุช
นายไสว
นายจงดี
นายสิทธิศกั ดิ์
นายนิพนธ์
นายเบญจพล
นายบุญโพธิ์
นายอัษฎาวุธ
นางวีณา
นางวารุณี
นางสาวณินญ์ณพัชค์
นายรุ่งเรือง

ธนวิรุฬห์
เล้าประเสริฐ
จันทร์วฒั รังกูล
ชนะอุดมภัสสร
ตั้งพรสัจจาเลิศ
พัฒนาสันติชยั
วิไลกิจ
พิทกั ษ์วงศ์
จันทร์เจริญ
พุม่ เจริญ
โดมศรีฟ้า
หอมศิริ
ไตรสารศรี
ชัยสันทนะ
ฐิตยานุวฒั น์

ประธานกรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูช้ ่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ระหว่างปี นายบุญโพธิ์ พุม่ เจริญ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ได้ล าออก
จากการเป็ นพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (เกษียณอายุ) และนางวารุ ณี ไตรสารศรี ได้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการดําเนินการตามข้อบังคับข้อ 72(8) จึงทําให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ณ วันสิ้ นปี 2562 มีค ณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ จํานวน 13 คน และสหกรณ์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้นื ที่ 2 อยูใ่ นระดับ ดี
เลิศ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ให้คาํ แนะนํา ตลอดจนให้คาํ ปรึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ตลอดมา และ
ในวันนี้ได้มาร่วมประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ดว้ ย
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………....
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ
ประจําปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2561
-------------------------------------------------------------------------------->>>
ประธาน ฯ ขอให้ที่ประชุมร่ วมกันตรวจรับรองรายงานการประชุมใหญ่ส ามัญประจําปี 2561
ดังต่อไปนี้
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 – 14.00 น.
ณ. ห้องประชุม Mission Possible ชั้น 7 อาคาร A ธนาคารทหารไทย (สํานักงานใหญ่ )
**********************************************

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. สมาชิกเข้าร่วมประชุม จํานวน 543 คน
2. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 37 จํานวน 9 คน
3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งเป็ นสมาชิก 7 คน

ผู้เข้ าร่ วมประชุมจากหน่ วยงานอืน่
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวศิริจิตติ
นางสาวลภัสม์ลดา
นางสาวอรวรรณ
นางสาวณัฐภัทร
นายชัยมนัส

บุณยะจิตติ
เรืองศรี
เปาะทองคํา
ควรชม
ตั้งธรรม

นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบกิจการ

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.
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เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางประภาพร ธนวิรุฬห์ (ประธานกรรมการดําเนินการ) ได้กล่าวเปิ ดประชุม
และได้ดาํ เนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ข้อ 65 กําหนดว่า การประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อ ไม่น้อ ยกว่า หนึ่งร้อ ยคน
จึงจะเป็ นองค์ประชุมในการประชุม สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในวันนี้ เพือ่ เป็ นการแถลงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบ
ปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา และถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 62 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการเรียก
ประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งภายใน 150 วันนับแต่วนั สิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
เรื่องที่ 2 สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37/2561 ที่ได้ร่วมบริหารงานสหกรณ์ ด้วยความเสี ยสละมา
โดยตลอด มีรายนามดังต่อไปนี้
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37
1. นางประภาพร
ธนวิรุฬห์
2. นางสุชีวนิ
จันทราสุริยารัตน์
3. นายบุญชอบ
เลิศปิ ติวฒั นา
4. นางสาวชญานิษฐ์
เล้าประเสริฐ
5. นายนิพนธ์
พิทกั ษ์วงศ์
6. นายสมัคร
ปุ่ นอุดม
7. นายจงดี
พัฒนาสันติชยั
8. นางประดิษฐา
จันทร์วฒั รังกูล
9. นายอภิเชษฐ์
พยัคมะเริง
10. นายไสว
ตั้งพรสัจจาเลิศ
11. นางวารุณี
ไตรสารศรี
12. นางพิมสิริ
บุญธรรม
13. นางสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร
14. นายเบญจพล
จันทร์เจริญ
15. นายศักดิ์ชยั
นิลเอก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูช้ ่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ระหว่างปี นายบุญชอบ เลิศปิ ติวฒั นา , นายอภิเ ชษฐ์ พยัค มะเริ ง กรรมการสหกรณ์ อ อมทรัพย์พนัก งาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด ได้ล าออกจากการเป็ นพนัก งานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และนายสมัค ร ปุ่ นอุดม
(เสียชีวติ ) จึงทําให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี 2561 มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวน 12 คน
และสหกรณ์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้นื ที่ 2 อยูใ่ นระดับดีเลิศ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณหน่วยงาน
ที่เ กี่ยวข้อ ง ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ และผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ใ ห้
คําแนะนํา ตลอดจนให้คาํ ปรึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ ตลอดมา และในวันนี้ได้ม าร่ วมประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์ดว้ ย
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายชัยมนัส

ตั้งธรรม

ผู้สอบบัญชี
นางสาวอรวรรณ
นางสาวณัฐภัทร

เปาะทองคํา
ควรชม

ผู้แทนจากสํ านักงานส่ งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นางสาวศิริจิตติ
นางสาวลภัสม์ลดา
มติที่ประชุม

บุณยะจิตติ
เรืองศรี

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2560
ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจาณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ตั้งแต่หน้าที่ 9 – 25
จากหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2560
มติที่ประชุม

มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
3.1 สมาชิกเข้ าใหม่ และลาออกระหว่ างปี 2561
ประธานฯ เสนอรายงานการรับสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดังนี้
สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
3,540

สมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก
ระหว่างปี
ระหว่างปี 2561
2561
406
879

หมายเหตุ
- ลาออก
- ขาดจากสมาชิกภาพ
- เสียชีวติ
รวม
มติที่ประชุม

740
136
3
879

สมาชิกลดลง
จากปี 2561
(สุทธิ)
(473)

สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
3,067

ลดลงร้อยละ
(13.36)

คน
คน
คน
คน

รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ประจําปี 2561
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3.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561
ประธานฯ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประปี 2561 ตามหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2561 ระเบียบ
วาระที่ 3 ตั้งแต่หน้าที่ 28 – 31 โดยประธานได้ช้ แี จงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้ผลการดําเนินงานในปี 2561
มีรายได้ลดลง โดยแบ่งเป็ นรายไตรมาส สรุปได้ดงั นี้
ไตรมาสที่ 1 ผลกระทบจากข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด เกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งสหกรณ์อ อมทรัพย์
พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีเงินฝากอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จํานวน 200 ล้านบาท จากข่าว
ดังกล่าว ทําให้สมาชิกเกิดความวิตกและไม่เชื่อมัน่ ในสหกรณ์ ดังนั้นสมาชิกจึงมีการถอนเงินฝากและทุนเรื อ นหุ้น จํานวน
มาก ซึ่งจํานวนสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ท้งั หมด 153 ราย สหกรณ์ จ่ายคื นค่ าหุ้นจํานวน 56 ล้านบาท ส่ วนเงินรับ ฝาก
แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเ ศษ อัตราดอกเบี้ยร้อ ยละ
3.00 ต่อปี และเงินฝากทวีทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ซึ่งเมื่อ สมาชิก ลาออกจากสหกรณ์ ก็จะต้อ งถอนเงินฝาก
ออกไปด้วย เงินฝากที่สมาชิกถอนออกไปในไตรมาสแรกรวมทั้งสิ้น 521 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ยงั คงมีสภาพคล่อง
เพียงพอในการบริหารงาน
ไตรมาสที่ 2 ผลกระทบจากข่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ยังมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1
มาจนถึงไตรมาสที่ 2 ประกอบกับส่วนหนึ่งสหกรณ์ประสบปัญหาการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิก ที่ล าออกจากธนาคาร ดังนั้น
สหกรณ์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้เงินกูท้ ี่เข้มขึ้น เพือ่ เป็ นการลดความเสี่ยง ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนอายุการเป็ นสมาชิกจาก 2 ปี เป็ น 3 ปี โดยใช้หนุ้ คํ้าประกัน
2. ปิ ดเงินกูร้ ถยนต์ เนื่องจากมีเงินกูร้ ถยนต์แค่ 1 ราย ตั้งแต่เปิ ดให้กมู้ า
รวมทั้ง เงินฝากระหว่างสหกรณ์อื่นลดลง เนื่องจากปรับเปลี่ยนตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยมีเกณฑ์กาํ กับว่า สหกรณ์ผฝู้ ากเงินสามารถนําเงินไปฝากได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ บวกทุนสํารองของตนเอง
ในขณะเดียวกันผูร้ ับฝากเงิน ก็รับฝากได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรื อ นหุ้นบวกทุนสํารองของสหกรณ์ ผู้ฝ ากเช่นกัน ซึ่ง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด สามารถฝากระหว่างสหกรณ์ อื่นได้สูงสุ ดประมาณ 86 ล้านบาท ต่อ
สหกรณ์ และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยถูกกําหนดด้วยเกณฑ์กาํ กับของสหกรณ์ ถึงแม้จะ
ยังไม่ได้ประกาศใช้แต่สหกรณ์ต่างๆ เริ่มนําเกณฑ์ดงั กล่าวมาอ้างอิงและปฏิบตั ิตาม จึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้รายได้ของ
สหกรณ์ลดลง
ประเด็นเรื่องเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ที่สหกรณ์นาํ เงินไปฝาก 200 ล้านบาท หลังจากที่
เกิดวิกฤตในเดือนมีนาคม โดยมีสหกรณ์ อื่นที่มีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด รวมทั้งหมด 15 สหกรณ์
และมีธนาคาร 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็ นเจ้าภาพในการนัดประชุม และ
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยเงื่อนไขของ MOU จะมีลกั ษณะเหมือนการปรับโครงสร้าง
หนี้ คือยืดการชําระเงินต้นออกไป แต่สหกรณ์ยงั ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเท่าเดิมคือร้อยละ 4.00 ต่อ ปี จ่ายทุก เดือ น ส่ วนต้น
เงินจะขอทยอยคืนเพราะหากสหกรณ์เจ้าหนี้ท้งั 15 แห่ง เรี ยกเงินคืนทั้งหมด อาจทําให้สหกรณ์ อ อมทรัพย์สโมสรรถไฟ
จํากัด ขาดสภาพคล่องได้ ซึ่งสหกรณ์ที่ฝากอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ก็จะล้มเป็ นโดมิโน นัน่ คือเหตุผ ลที่
ทําให้สหกรณ์ทาํ MOU ซึ่งหลังจากที่ทาํ MOU มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2562 สหกรณ์ อ อมทรัพย์
สโมสรรถไฟ จํากัด สามารถจ่ายคืนได้ท้งั ต้นเงินและดอกเบี้ย เป็ นไปตามเงื่อนไขของการทํา MOU โดย MOU จะมีเ งื่อ นไข
ว่าทุก 3 เดือน เจ้าหนี้จะมีการเรียกประชุมกัน ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้เข้าพบรัฐมนตรี ช่วยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพือ่ หารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และสหกรณ์คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง เพือ่ อัพเดทข้อมูลให้สมาชิกทราบ
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ทั้งนี้ MOU จะมีเงื่อนไขกําหนดการชําระหนี้ข้นั ตํ่าจากต้นเงินน้อ ยแล้วเพิ่ม จํานวนขึ้น จนถึง 6 ปี แต่จะมีข ้อ แม้ว่า
เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคดีความเสร็จสิ้นหรื อมีเงินมากพอก็จะชําระเพิม่ มากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการนําเงินไปลงทุน ในสหกรณ์
ต่างๆสหกรณ์ฯได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งในตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ไม่ได้มีปั ญหา แต่สิ่งที่
เกิด ขึ้น คือ เกิ ดจากการทุจ ริ ต ภายในระหว่างกรรมการและผู้จัด การ ในเรื่ อ งของการให้กู้เ งิน โดยการนํา เงิ นไปซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์จงั หวัดเพชรบุรี ชื่อโครงการอารีบาบา ซึ่งไม่เป็ นไปตามระเบียบ
ไตรมาสที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้เงินกูฉ้ ุกเฉินสูงสุดจาก 150,000 บาท เป็ น 100,000 บาท และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรเพือ่ ประกอบการพิจารณาเงินกูข้ องสมาชิก โดยพิจารณาเป็ นรายๆ ในกรณี ที่สมาชิก ติดเครดิตบู
โร ที่ผ่านมาหากสหกรณ์พจิ ารณาแล้ว พบว่าความเสี่ยงยอมรับได้ก็จะอนุม ัติโดยให้สหกรณ์ ดําเนิ นการปิ ดเครดิตบูโรให้
เพือ่ ไม่ให้สมาชิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะอาจเป็ นความเสี่ยงกับตัวสมาชิกเอง
ไตรมาสที่ 4 มีการปิ ดโครงการเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ เนื่องจากเห็นว่าซํ้าซ้อนกับเงินกูส้ ามัญ ประกอบกับ มีหนี้
ที่สหกรณ์เก็บไม่ได้มากขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 4 นี้ มีก ารตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสู ญเพิ่ม ขึ้น พร้อ มกับ ตั้งค่าเผื่อ เงินฝากของ
สหกรณ์ อ อมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ถึ งแม้ว่าจะได้รับ ชําระตาม MOU แต่เ ป็ นการตั้งค่าเผื่อ เงินฝากตามหลัก ความ
ระมัดระวังของสหกรณ์เอง โดยตั้งค่าเผื่อเงินฝาก จํานวน 4 ล้านบาท
ภาพรวมของรายได้ปี 2561 เทียบกับปี 2560 จาก 162 ล้านบาท ลดเหลือ 135 ล้านบาท เกิดจาก
1. รายได้จากการให้กลู้ ดลง มาจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ และสมาชิกลาออก
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากระหว่างสหกรณ์ลดลงจาก 93 ล้านบาท คงเหลือ 71 ล้านบาท เนื่อ งจากเป็ นไปตาม
เกณฑ์การรับฝากเงินของแต่ละสหกรณ์
3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากระหว่างสหกรณ์ จากร้อยละ 5 ต่อปี เหลือประมาณร้อยละ 3.80 ต่อปี
ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า มาจากการตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ และค่าเผื่อเงินฝาก
ในปี 2561 สหกรณ์มีรายได้อยูท่ ี่ 135 ล้านบาท มีกาํ ไรทั้งสิ้น 36 ล้านบาท เกณฑ์การจ่ายเงินปันผล คือ กิจการมีกาํ ไร
ถึงจะจ่ายเงินปันผลได้ตามข้อบังคับ
ด้านเงินกู้ สหกรณ์ จะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และมีคณะกรรมการเงินกูค้ อยดูแลการปล่อ ยสิ นเชื่อ ซึ่งในเรื่ อ ง
ของเครดิตบูโร ยังมีความสําคัญในการพิจารณาเงินกู้
ด้านเงินลงทุน สหกรณ์มีการลงทุนทั้งหมด 4 หมวด คือ
1.หุน้ กู้
สัดส่วนการลงทุนอยูท่ ี่
24.75 %
2.พันธบัตรออมทรัพย์
”
2.92 %
3.เงินฝากสหกรณ์อื่น
”
68.38 %
4.หุน้ ชุมนุมสหกรณ์
”
3.95 %
ในด้านการลงทุน สหกรณ์จะลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็ นตัวควบคุม โดยสหกรณ์จะลงทุนในหุน้ กู้ที่
มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิ Rating อยูท่ ี่ A- ซึ่งปัจจุบ ันสหกรณ์ มีหุ้นกู้อ ยู่ป ระมาณ 50 บริ ษทั ระยะเวลา 3-5 ปี อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.28% โดยวงเงินในหุน้ กูแ้ ต่ละรายจะอยูท่ ี่ 5-50 ล้านบาท (รายละเอียดในหนังสื อ รายงานกิจการ)
ส่วนเงินฝากสหกรณ์อื่นๆ สหกรณ์จะมีการกระจายเงินฝากไปในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นทั้งหมด 22 สหกรณ์ ประกอบด้วย
สหกรณ์ทหาร สหกรณ์ตาํ รวจ สหกรณ์ สาธารณสุ ข วงเงินที่ฝ ากแต่ล ะสหกรณ์ อ ยู่ที่ 20 -200 ล้านบาทต่อ สหกรณ์ อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.80% ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาคือเหตุผลที่วา่ ทําไมสหกรณ์ถึงมีกาํ ไรลดลง และทําให้เ งินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนลดลง
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3.2.1 การดําเนินงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
ทุนเรือนหุน้
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินลงทุน
เงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

มติที่ประชุม

ปี 2561
2,182
885
819,783,220.00
2,272,258,034.65
2,530,681,466.14
444,198,427.07
135,281,792.68
99,233,390.66
36,048,402.02
3,193,027,612.84

ปี 2560
2,731
809
836,757,500.00
2,779,632,661.21
3,147,263,952.83
556,007,618.97
162,530,021.46
105,807,725.95
56,722,295.51
3,782,333,060.60

เพิม่ (ลด)

คิดเป็ นร้อยละ

(549)
76
(16,974,280.00)
(507,374,626.56)
(616,582,486.69)
(111,809,191.90)
(27,248,228.78)
(6,574,335.29)
(20,673,893.49)
(589,305,447.76)

(20.10)
9.39
(2.03)
(18.25)
(19.59)
(20.11)
(16.77)
(6.21)
(36.45)
(15.58)

รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561

3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2561
นายชัยมนัส ตั้งธรรม ผูต้ รวจสอบกิจการได้รายงานว่า ตามที่ป ระชุม ใหญ่สามัญประจําปี 2561 ได้เ ลือ กตั้งให้
ข้าพเจ้า นายชัยมนัส ตั้งธรรม เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ อ อมทรัพย์พนัก งานธนาคารทหารไทย จํากัด สําหรับ ปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 นั้น
จึงได้ตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการในรอบปี ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้
ขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี 2561 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2561 ตั้งแต่ หน้า 33 - 39
มติที่ประชุม

รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 อนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2561
ประธานฯ ในที่ประชุมมอบให้ นางสาวอรวรรณ เปาะทองคํา ทํา หน้า ที่แ ทน ผู้ส อบบัญ ชีข องสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ประจําปี 2561 นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสดต่อที่ประชุม
นางสาวอรวรรณ เปาทองคํา นําเสนองบการเงินในที่ประชุมโดยมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี
2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง 4.1 ตั้งแต่ 42 – 72 สรุปได้ดงั นี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน สําหรับปี 2561 แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ โดยมีสินทรัพย์ จํานวน 3,193.02 ล้าน
บาท หนี้สินจํานวน 2,275.24 ล้านบาท ในส่วนของทุน มีจาํ นวน 917.79 ล้านบาท
ส่วนของงบกําไรขาดทุน ในปี 2561 สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนจํานวน 132.25
ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3.03 ล้านบาท
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รายได้รวมสําหรับปี 2561 มีจาํ นวน 135.28 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2561 มีจาํ นวน 99.23 ล้านบาท
และจากการตรวจเอกสารประกอบการลงบัญชี พบว่าครบถ้วนถูกต้อง ผลประกอบการ ในปี 2561 กําไรลดลงจาก
ปี ที่แล้ว 20.67 ล้านบาท
งบกระแสเงินสดของสหกรณ์แบ่งเป็ น 3 กิจกรรม โดยแบ่งเป็ น กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จัดหาเงิน เงินสดสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 มีจาํ นวน 1,883.64 ล้านบาท ของปี 2560 ซึ่งมีเงินสดจํานวน 2,383.26 ล้านบาท ลดลง
499.62 ล้านบาท
มติที่ประชุม

มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2561

4.2 อนุมัติจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2561
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีก ําไรสุ ท ธิป ระจําปี 2561
เป็ นเงินทั้งสิ้น 36,048,402.02 บาท (สามสิบหกล้านสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสองบาทสองสตางค์) โดยคณะกรรมการดําเนินการ
ได้ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังต่อไปนี้
รายการ
จัดสรรตามกฎหมาย
-ทุนสํารอง
-ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์
จัดสรรให้ แก่สมาชิก
-จ่ายเงินปันผลตามหุน้
-จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
จัดสรรเป็ นสวัสดิการ
-ทุนสวัสดิการ
-ทุนสาธารณประโยชน์
อื่นๆ
-ทุนเพือ่ การศึกษาอบรม
-ทุนรักษาระดับเงินปันผล
-โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวม
มติที่ประชุม

จํานวนเงิน(บาท)

ร้ อยละ

3,604,840.20
30,000.00

10.00
0.08

31,591,500.79
*** ร้อยละ 4.17
308,769.58
ร้อยละ 1.00

87.64

10,000.00
5,000.00

0.03
0.01

5,000.00
17,079.45
476,212.00
36,048,402.02

0.01
0.05
1.32
100.00

0.86

มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2561 ตามเสนอ
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4.3 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี 2562
ประธานฯ ขอเสนอแผนงานและแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 โดยสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ล ะหมวด
เปรียบเทียบปี 2561 - 2562
สรุปค่าใช้ จ่ายของแต่ ละหมวด เปรียบเทียบปี 2561 – 2562
รายการ

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

ค่าใช้ จ่าย
1. หมวดค่าดําเนินการด้านบุคคลากร
รวม

5,182,000.00

4,166,000.00

รวม

430,000.00

460,000.00

รวม

2,922,000.00

2,574,000.00

รวม

800,000.00

780,000.00

รวม

1,225,000.00

2,517,000.00

310,000.00

372,000.00

10,869,000.00

10,869,000.00

2. หมวดค่าตอบแทน
3. หมวดค่าใช้ สอย
4. หมวดค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าครุภัณฑ์
6. ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ่ายสิ ทธิ์
รวม
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

งบประมาณค่าใช้ จ่ายตั้งเท่ ากับปี 2561
มติที่ประชุม

มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ตามเสนอ

4.4 อนุมัติกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจําปี 2562
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด พ.ศ.2553
ข้อ 18 “ วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรื อ การคํ้าประกันสําหรับ ปี หนึ่งๆ ไว้ตามที่
จําเป็ น และสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินกูย้ มื ซึ่งกําหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่
ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้
ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง ”
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ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือคํ้าประกันประจําปี จํานวน 600,000,000.00 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สหกรณ์มีทุนเรือนหุน้ และทุนสํารองเป็ นจํานวน ดังนี้
ทุนเรือนหุน้ จํานวน 819,783,220.00 บาท
ทุนสํารอง จํานวน 40,656,946.37 บาท
วงเงินกูย้ มื สูงสุดของสหกรณ์ = 1.5 x (819,783,220.00 + 40,656,946.37)
= 1,290,660,249.55 บาท
สําหรับในปี 2562 สหกรณ์สามารถกําหนดวงเงินกูย้ มื ได้ จํานวน 1,290.66 ล้านบาท ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามวงเงินกู้ยืม ที่มีอ ยู่ จํานวน 600 ล้านบาท ยังคงเพียงพอสําหรับ การรองรับ ธุรกรรมต่างๆ ของ
สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะใช้วงเงินเมื่อ มีความจําเป็ น เพื่อ ใช้ใ นการหมุนเวียนในการดําเนินงานและรัก ษาสภาพคล่อ งทาง
การเงิน ดังนั้น จึงขอกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจจะมีการกู้ยืม (หรือคํ้าประกัน) สํ าหรับปี พ.ศ.2562 ต่ อที่ ป ระชุ มใหญ่ ไว้ ที่
จํานวน 600 ล้านบาท เท่ ากับปี 2561
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมตั ิให้สหกรณ์กาํ หนดวงเงินกูย้ มื หรือคํ้าประกันประจําปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
ภายในวงเงินไม่เกิน จํานวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2561

4.5 คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2562
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 98 และข้อ 99. ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ก ําหนดให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การบริ หาร
การจัดการ เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิ จการตามระเบียบนายสหกรณ์ จํานวนหนึ่ง
นิติบุคคล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ้ ่งึ ดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการไม่ได้
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ทําการประกาศรับสมัคร ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจําปี 2561 โดยมี
ผูเ้ สนอการตรวจสอบ จํานวน 1 สํานักงาน คือ สํานักงานกิตติธรรมการบัญชีและกฎหมาย (โดย นายชัยมนัส ตั้งธรรม)
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดที่ 37 ได้พจิ ารณาในเบื้อ งต้นแล้วเห็นควรเสนอ สํานัก งานกิตติธรรมการ
บัญชีและกฎหมาย (โดย นายชัยมนัส ตั้งธรรม) เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2562 เนื่อ งจากมีค วามรู้ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์พร้อมทั้งผ่านการอบรมผูต้ รวจสอบกิจการตามมาตรฐานการบัญชี
มติที่ประชุม

มีมติเลือกสํานักงานกิตติธรรมการบัญชีและกฎหมาย (โดยนายชัยมนัส ตั้งธรรม) เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ประจําปี 2562 ในอัตราค่าบริ ก าร 50,000
บาท
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4.6 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2562
ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี ระบุวา่ บัญชีของสหกรณ์น้นั
ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบบัญชีซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
สําหรับในเรื่องการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนประจําปี 2562 นี้ ได้มีผเู้ สนอขอสอบบัญชี จํานวน 1
บริษทั คือ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด (โดย ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ เลขทะเบียน 5889 สํารอง นายสิ รวิชญ์
ไพศาสตร์ เลขทะเบียน 10136)
เบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 12/2561 เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 37 ได้พจิ ารณาข้อเสนอของผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นควรเลือก บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด โดย ดร.
กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ เลขทะเบียน 5889 สํารอง นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์ เลขทะเบียน 10136 เป็ นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ประจําปี 2562 และกําหนดค่ าธรรม เนียมการสอบบัญชีเ ป็ นเงิน
จํานวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ มีประสบการณ์ตรวจสอบ และตรวจ
กิจการในสหกรณ์ขนาดใหญ่หลายแห่งและมีมาตรฐาน
มติที่ประชุม

มีมติเลือก บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด (โดย ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ เลขทะเบียน 5889
สํารอง นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์ เลขทะเบียน 10136) เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ อ อมทรัพย์พนัก งาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน 75,000
บาท

4.7 เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประจําปี 2562
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 68 กําหนดให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ปี พ. ศ. 2561 ชุดที่ 37 มีจํานวน
12 คน ดังนี้
1. นางประภาพร ธนวิรุฬห์
ประธานกรรมการ
2. นางสุชีวนิ
จันทราสุริยารัตน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นายบุญชอบ
เลิศปิ ติวฒั นา
รองประธานกรรมการคนที่ 2 (ลาออกระหว่างปี )
4. นายศักดิ์ชยั
นิลเอก
รองประธานกรรมการคนที่ 2
5. นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ
กรรมการและเหรัญญิก
6. นายนิพนธ์
พิทกั ษ์วงศ์
กรรมการและผูช้ ่วยเหรัญญิก
7. นายจงดี
พัฒนาสันติชยั
กรรมการและเลขานุการ
8. นางประดิษฐา จันทร์วฒั รังกูล
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
9. นายอภิเชษฐ์
พยัคมะเริง
กรรมการ (ลาออกระหว่างปี )
10. นายไสว
ตั้งพรสัจจาเลิศ
กรรมการ
11. นางวารุณี
ไตรสารศรี
กรรมการ
12. นางพิมสิริ
บุญธรรม
กรรมการ
13. นางสาวชัญญานุช ชนะอุดมภัสสร
กรรมการ
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14. นายเบญจพล
15. นายสมัคร

จันทร์เจริญ
ปุ่ นอุดม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ (เสียชีวติ )

ระหว่างปี 2561 กรรมการครบวาระ,เสี ยชีวิต และลาออกระหว่างปี รวมจํา นวน 9 คน ดังนั้นคณะกรรมการ
ดําเนินการ จึงกําหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 38 เพือ่ แทนกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ซึ่งครบวาระ รวมทั้ง
เสียชีวติ และลาออกระหว่างปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสุชีวนิ
นายบุญชอบ
นายศักดิ์ชยั
นางสาวชญานิษฐ์
นายอภิเชษฐ์
นายไสว
นางวารุณี
นางพิมสิริ
นายสมัคร

จันทราสุริยารัตน์
เลิศปิ ติวฒั นา
นิลเอก
เล้าประเสริฐ
พยัคมะเริง
ตั้งพรสัจจาเลิศ
ไตรสารศรี
บุญธรรม
ปุ่ นอุดม

รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2 (ลาออกระหว่างปี )
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ (ลาออกระหว่างปี )
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ (เสียชีวติ )

โดยในการนี้ที่ประชุมต้องเลือกกรรมการทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลง โดยเลือกตั้งกรรมการรวมจํานวน 9 คน ลําดับ ที่
2,5 ไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง (ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 72(3) ) ลําดับ ที่ 1ไม่มีสิท ธิได้รับ เลือ กอีก ต้อ งว่างเว้น (ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 70) และลําดับที่ 3,4,6,7,8 มีสิทธิลงรับเลือกตั้งได้อีกเป็ นวาระที่ 2 ปี ที่ 1 (ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 70)
คงเหลือกรรมการดําเนินการ ที่ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน 6 ท่าน ในปี 2562 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
มติที่ประชุม

นางประภาพร
นายจงดี
นางประดิษฐา
นายนิพนธ์
นางสาวชัญญานุช
นายเบญจพล

ธนวิรุฬห์
พัฒนาสันติชยั
จันทร์วฒั รังกูล
พิทกั ษ์วงศ์
ชนะอุดมภัสสร
จันทร์เจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ดังนี้
หมายเลข 3 นายไสว
ตั้งพรสัจจาเลิศ ได้คะแนน 260 คะแนน
หมายเลข 2 นายสิทธิศกั ดิ์
วิไลกิจ
ได้คะแนน 256 คะแนน
หมายเลข 1 นายบุญโพธิ์
พุม่ เจริญ
ได้คะแนน 251 คะแนน
หมายเลข 6 นางสาวชญานิษฐ์ เล้าประเสริฐ
ได้คะแนน 244 คะแนน
หมายเลข 8 นางวีณา
หอมศิริ
ได้คะแนน 236 คะแนน
หมายเลข 10 นางวารุณี
ไตรสารศรี
ได้คะแนน 234 คะแนน
หมายเลข 9 นายรุ่งเรือง
ฐิตยานุวฒั น์
ได้คะแนน 225 คะแนน
หมายเลข 4 นางสาวณินญ์พชั ค์ ชัยสันทนะ
ได้คะแนน 202 คะแนน
หมายเลข 7 นายอัษฎาวุธ
โดมศรีฟ้า
ได้คะแนน 198 คะแนน
โดยผูท้ ี่มีคะแนนเสียงน้อยที่สุดจะดํารงตําแหน่ง 1 ปี แทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ
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คณะกรรมการดําเนินการที่อยู่ในวาระและที่ได้รับการเลือกตั้งประจําปี 2562 ประกอบด้วย
1. นางประภาพร

ธนวิรุฬห์

2. นางสาวชญานิษฐ์
3. นางประดิษฐา
4. นายจงดี
5. นายสิทธิศกั ดิ์
6. นางสาวชัญญานุช
7. นายไสว
8. นายนิพนธ์
9. นายเบญจพล
10. นายบุญโพธิ์
11. นางสาวณินญ์ณพัชค์
12. นายอัษฎาวุธ
13. นางวีณา
14. นายรุ่งเรือง
15. นางวารุณี

เล้าประเสริฐ
จันทร์วฒั รังกูล
พัฒนาสันติชยั
วิไลกิจ
ชนะอุดมภัสสร
ตั้งพรสัจจาเลิศ
พิทกั ษ์วงศ์
จันทร์เจริญ
พุม่ เจริญ
ชัยสันทนะ
โดมศรีฟ้า
หอมศิริ
ฐิตยานุวฒั น์
ไตรสารศรี

ประธานกรรมการดําเนินการ
(วาระที่ 2 ปี ที่ 2)
กรรมการ (วาระที่ 2 ปี ที่ 1)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 2)
กรรมการ (วาระที่ 2 ปี ที่ 2)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 1)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 2)
กรรมการ (วาระที่ 2 ปี ที่ 1)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 2)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 2)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 1)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 1)
กรรมการ (วาระที่ 2 ปี ที่ 2)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 1)
กรรมการ (วาระที่ 1 ปี ที่ 1)
กรรมการ (วาระที่ 2 ปี ที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 5
5.1 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
ปิ ดการประชุม 14.00 น.

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางประภาพร ธนวิรุฬห์)

ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(นายจงดี พัฒนาสันติชยั )
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพือ่ ทราบ
3.1 สมาชิกเข้ าใหม่ และลาออกระหว่างปี 2562
3.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562
3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
3.1 สมาชิกเข้ าใหม่ และลาออกระหว่ างปี 2562
---------------------------------------------->>>
ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ ขอ้ 75(1) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ฯ มีอ ํานาจหน้าที่
พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและให้สมาชิก ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก ปฏิบ ัติก ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีสมาชิก ทั้งสิ้ น จํานวน 2,841
คน ในระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ดังนี้
สมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก
สมาชิก
สมาชิกลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ระหว่างปี
ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562(สุทธิ)
2561
2562
2562
2562
3,067
294
520
2,841
(226)
หมายเหตุ
- ลาออก
- ขาดจากสมาชิกภาพ
- เสียชีวติ
รวม

401
116
3
520

ลดลง
ร้อยละ
(7.37)

คน
คน
คน
คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการอนุมัติให้สมาชิกเข้ าและออกจากการเป็ นสมาชิ กภาพของสหกรณ์ประจําปี พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม………………..……………………………………………………………………………..……...…………….
…………………………………………………………………………………………………….………………………..….
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3.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562
---------------------------------------------->>>
ประธานฯ เสนอที่ป ระชุม ว่า สหกรณ์ อ อมทรั พย์พนัก งานธนาคารทหารไทย จํา กัด ได้จดทะเบี ยนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2523 ตั้งแต่ได้เริ่มกิจการมาจนถึงปัจจุบ ัน เป็ นเวลา 39 ปี กิจการมีค วาม
เติบโต เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลําดับและมีความมัน่ คงเป็ นที่เชื่อถือและศรัทธาของสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้
3.2.1 การดําเนินงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
ทุนเรือนหุน้
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินลงทุน
เงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

ปี 2562
1,925
916
858,580,230.00
2,180,285,263.52
2,811,461,913.02
359,038,844.02
130,516,215.53
91,594,325.27
38,921,890.26
3,338,959,048.62

ปี 2561
2,182
885
819,783,220.00
2,272,258,034.65
2,530,681,466.14
444,198,427.07
135,281,792.68
99,233,390.66
36,048,402.02
3,193,027,612.84

เพิม่ (ลด)

คิดเป็ นร้อยละ

(257)
31
38,797,010.00
(91,972,771.13)
280,780,446.88
(85,159,583.05)
(4,765,577.15)
(7,639,065.39)
2,873,488.24
145,931,435.78

(11.78)
3.50
4.73
(4.05)
11.10
(19.17)
(3.52)
(7.70)
7.97
4.57

3.2.2 ทุนเรือนหุ้น
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีทุนเรือนหุน้ ทั้งสิ้น
858,580,230.00 บาท ในระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุน้ ดังนี้
ทุนเรือนหุน้
ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึ้น/ลดลง
ทุนเรือนหุน้
ณ 31 ธันวาคม 2561
ระหว่างปี 2562
ณ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
819,783,220.00
38,797,010.00
858,580,230.00

เพิม่ ขึ้น/ลดลง
ร้อยละ
4.73

3.2.3 เงินรับฝาก
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินรับฝากทั้งสิ้น 2,272,258,034.65 บาท ในระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงของ
เงินรับฝาก ดังนี้
เงินฝาก
ณ 31 ธันวาคม 2561
(บาท)
2,272,258,034.65

เงินฝากเพิม่ ขึ้น/ลดลง
ระหว่างปี 2562
(บาท)
(91,972,771.13)

เงินฝาก
ณ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)
2,180,285,263.52

เพิม่ ขึ้น/ลดลง
ร้อยละ
(4.05)
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3.2.4 เงินให้สมาชิกกู้ คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือทั้งสิ้น 359,038,844.02 บาท ในระหว่างปี มีการ
เปลี่ยนแปลงของเงินให้สมาชิกกู้ ดังนี้
เงินกูค้ งเหลือ ณ
31 ธันวาคม 2561
(บาท)
444,198,427.07

เงินกูเ้ พิม่ ขึ้น/ลดลง
ระหว่างปี 2562
(บาท)
(85,159,583.05)

เงินกูค้ งเหลือ ณ
31 ธันวาคม 2562
(บาท)
359,038,844.02

เพิม่ ขึ้น/ลดลง
ร้อยละ
(19.17)

3.2.5 รายได้
รายได้ของสหกรณ์ท้งั สิ้นในปี พ.ศ.2562 เป็ นเงินทั้งสิ้น 130,516,215.53 บาท ซึ่งรายได้ท้งั หมดประกอบด้วย
1. รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
รายการ
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกูข้ าดสมาชิกภาพ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

จํานวนเงิน (บาท)
26,280,308.51
2,428,322.77
73,738,065.46
27,173,531.05
129,620,227.79

2. รายได้ อื่น
รายกา
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อนกําหนด
ค่าธรรมเนียมเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดี
ดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา
รายได้จากรางวัลสลาก
ค่าธรรมเนียมจากการให้กยู้ มื
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ อื่น
รวมรายได้ท้ังสิ้ น (1)+(2)

จํานวนเงิน (บาท)
19,400.00
18,900.00
11,850.00
305,890.38
196,317.8
277,700.00
65,863.24
66.32
895,987.74
130,516,215.53
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3.2.6 ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ท้งั สิ้นในปี พ.ศ. 2562 เป็ นเงินทั้งสิ้น 91,594,325.27 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
รายการต่าง ๆ ดังนี้
รายการ
1. หมวดค่าดําเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
2. หมวดค่าตอบแทน
3. หมวดค่าใช้สอย
4. หมวดค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าเสื่อมราคา
6. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
7. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
8. ค่าเสียหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้ จ่ายทั้งสิ้ น

จํานวนเงิน (บาท)
2,985,990.92
389,000.00
1,093,063.65
120,837.31
97,835.81
69,790,571.28
13,261,026.30
3,856,000.00
91,594,325.27

3.2.7 การลงทุน
การลงทุนสหกรณ์ได้ลงทุนภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และภายใต้ข ้อ กําหนดความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยเลือกลงทุนในธุรกรรมที่มีค วามเสี่ ยงตํ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
สหกรณ์มีรายการลงทุนในแหล่งต่างๆจํานวนทั้งสิ้ น 2,811,461,913.02 บาท ดังนี้
เงินลงทุน
1. หุน้ กูแ้ ละหุน้ ชุมนุมอื่นๆ
2. พันธบัตรออมทรัพย์
3. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้ น
หมายเหตุ

จํานวนเงิน

%

751,144,850.93
74,000,000.00
1,986,317,062.09

26.72
2.63
70.65

2,811,461,913.02

100.00

จํานวนเงินลงทุนที่แสดงเป็ นเพียงราคาทุน ซึ่งยังไม่ได้บวกค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
จํานวน 25,304,552.58 บาท

3.2.8 กําไรสุ ทธิ
กําไรสุทธิของสหกรณ์ ฯ ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 38,921,890.26 บาท
รายการ
กําไรสุ ทธิ

ปี 2562
38,921,890.26

ปี 2561
กําไรเพิ่มขึ้น/ลดลง เพิ่มขึ้น/ลดลงร้ อยละ
36,048,402.02
2,873,488.24
7.97
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3.2.9 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม และสวัสดิการเงินช่ วยมรณกรรมคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของเจ้ าหน้าที่และ
ลูกจ้าง
ในระหว่างปี มีสมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 3 ราย ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
นางสาวสมสกุล กิ่งวงษา
2.
นางสาวสายวสันต์ เกื้อภาระ
3.
นายเปี่ ยมศักดิ์ อิม่ อักษร
รวมเป็ นเงิน

จํานวนเงินที่ได้รับ
จ่ายวันที่
100,000.00 22/01/2562
20,000.00 07/03/2562
60,000.00 30/04/2562
180,000.00

ผูร้ ับโอนประโยชน์
ทายาท
ทายาท
ทายาท

3.2.10 การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร กรมส่ งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น
ในระหว่างปี ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
โครงการสหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้นอ้ งน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 7 ณ รร.ตํารวจ
ตระเวนชายแดนฯ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (สนง.ส่งเสริมสหกรณ์ฯพื้นที่ 2)
ทําบุญทอดผ้าป่ าการศึกษา ร.ร.บ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด)
สนับสนุนโครงการเสวนา เรื่อง "การบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ.
สหกรณ์ฉบับใหม่" (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคีเพือ่ สร้างสุคติสถาน ณ วัดชลประทานรรังสฤษดิ์ พระอาราม
หลวง อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จํากัด)
ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี 2562
(สนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2)
ร่วมทําบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจําปี 2562 ณ วัดโป่ งแดง ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย (สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)
ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจําปี
2562 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน (มูลนิธิไพศาล ธวัช
ชัยนันท์)
ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลายหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์การเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ หมู่7 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก(พื้นที่ 2)
รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น

จํานวนเงิน
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
9,000.00
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3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2562
---------------------------------------------------->>>
ประธานฯ ขอเชิญผูต้ รวจสอบกิจการเป็ นผูน้ าํ เสนอการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2562 เสนอต่อที่ประชุม
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31

32

33

34

35
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37

38

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 อนุมตั งิ บการเงิน ประจําปี 2562
4.2 อนุมตั จิ ัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2562
4.3 อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี 2563
4.4 อนุมตั กิ าํ หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยมื
หรือคํา้ ประกัน ประจําปี 2563
4.5 คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563
4.6 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2563
4.7 เลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประจําปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 อนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2562
----------------------------------->>>
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจําปี 2562 โดย ดร.กนกศัก ดิ์ สุ ข วัฒนาสิ นิท ธิ์ ผู้สอบบัญชี
ซึ่งที่ประชุมสหกรณ์คดั เลือกและนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังมี
รายละเอียด ต่อไปนี้
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41

42

43

44

45

46
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์
หมายเหตุ

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

88,169,804.74

149,333,902.25

เงินฝากสหกรณ์อื่น

4

1,801,373,062.09

1,535,105,826.31

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ระยะสั้น

5

6,544,000.00

2,400,000.00

เงินลงทุนระยะสั้น

6

145,512,703.51

135,383,000.00

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น - สุทธิ

7

101,285,712.91

125,696,518.40

ลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี

3,076,333.61

4,202,540.16

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(3,076,333.61)

(4,202,540.16)

0.00

0.00

8,797,159.13

4,654,973.78

(8,797,159.13)

(4,654,973.78)

0.00

0.00

883,722.63

900,546.40

26,129,271.06

18,917,276.82

2,169,898,276.94

1,967,737,070.18

สุ ทธิ
ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ดอกเบี้ ยเงินให้กคู้ า้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ระยะยาว -สุทธิ

5

178,400,000.00

192,800,000.00

เงินลงทุนระยะยาว

6

704,936,700.00

678,328,712.14

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว

7

285,628,128.23

354,031,181.26

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

9

90,593.45

125,299.26

5,350.00

5,350.00

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,169,060,771.68

1,225,290,542.66

รวมสิ นทรัพย์

3,338,959,048.62

3,193,027,612.84

ค่ามัดจําเครื่ องถ่ายเอกสาร
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หมายเหตุ

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น

10

180,000,000.00

0.00

เงินรับฝาก

11

2,180,285,263.52

2,272,258,034.65

หนี้ สินหมุนเวี ยนอื่ น

12

3,021,787.16

2,130,298.41

2,363,307,050.68

2,274,388,333.06

848,559.49

848,559.49

848,559.49

848,559.49

2,364,155,610.17

2,275,236,892.55

858,580,230.00

819,783,220.00

44,261,786.57

40,656,946.37

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ

13

7,734,979.04

7,966,079.59

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ น

14

25,304,552.58

13,336,072.31

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจําปี

38,921,890.26

36,048,402.02

รวมทุนของสหกรณ์

974,803,438.45

917,790,720.29

3,338,959,048.62

3,193,027,612.84

รวมหนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ

(นางประภาพร ธนวิรุฬห์)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ
(นายจงดี พัฒนาสันติชยั )
เลขานุการ
วันที่ 22 มกราคม 2563
49

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
บาท

ปี 2561
%

บาท

%

รายได้ ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ ยรับเงินให้กยู้ ืม

26,280,308.51

20.27

32,949,888.48

24.45

2,428,322.77

1.87

2,616,472.41

1.94

ดอกเบี้ ยรับเงินฝาก

73,738,065.46

56.89

72,430,797.61

53.76

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

27,173,531.05

20.96

26,744,669.16

19.85

129,620,227.79

100.00

134,741,827.66

100.00

64,220,822.38

49.55

75,814,462.32

56.27

5,569,748.90

4.30

1,718,147.29

1.28

69,790,571.28

53.84

77,532,609.61

57.54

หนี้ สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้ ขาดสมาชิ กภาพ

10,245,047.50

7.90

8,936,717.67

6.63

รวมหนีส้ งสั ยจะสู ญและหนีส้ ู ญ

10,245,047.50

7.90

8,936,717.67

6.63

49,584,609.01

38.25

48,272,500.38

35.83

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

19,400.00

0.01

22,300.00

0.02

ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนก่อนกําหนด

18,900.00

0.01

102,100.00

0.08

ค่าธรรมเนียมเงินรับฝาก

11,850.00

0.01

100,990.55

0.07

ดอกเบี้ ยรับลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี

305,890.38

0.24

0.00

0.00

ดอกเบี้ ยรับตามคําพิพากษา

196,317.80

0.15

0.00

0.00

รายได้จากรางวัลสลาก

277,700.00

0.21

192,600.00

0.14

65,863.24

0.05

121,400.00

0.09

66.32

0.00

574.47

0.00

895,987.74

0.69

539,965.02

0.40

ดอกเบี้ ยรับลูกหนี้ เงินกูข้ าดสมาชิ กภาพ

รวมรายได้ ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ ยจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั้น
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

หัก

หนีส้ งสั ยจะสู ญและหนีส้ ู ญ

รายได้ ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ

บวก

รายได้ อื่น

ค่าธรรมเนียมจากการให้กยู้ ืม
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ อื่น
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
หัก

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

บาท

ปี 2561
%

บาท

%

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้าที่
เงินเดือน

2,429,811.29

1.87

2,658,335.00

1.97

36,468.23

0.03

30,461.70

0.02

ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่

143,383.40

0.11

163,161.04

0.12

ค่าเบี้ ยประกันชี วิตเจ้าหน้าที่

27,498.00

0.02

30,436.00

0.02

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ

207,014.00

0.16

222,766.40

0.17

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

60,665.00

0.05

69,375.00

0.05

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

2,085.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.03

40,000.00

0.03

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

รวมค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้าที่

2,947,924.92

2.27

3,220,535.14

2.39

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคา

97,835.81

0.08

157,121.36

0.12

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาสิ นทรัพย์

10,700.00

0.01

26,049.15

0.02

ค่าบํารุงรักษาระบบโปรแกรมสหกรณ์

69,550.00

0.05

68,664.68

0.05

ค่าวัสดุไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์

17,321.43

0.01

19,040.93

0.01

ค่าเช่าวัสดุสํานักงาน

60,990.00

0.05

58,850.00

0.04

256,397.24

0.20

329,726.12

0.24

83,000.00

0.06

78,500.00

0.06

3,500.00

0.00

4,500.00

0.00

ค่ารับรองและจัดเลี้ ยง

65,276.00

0.05

74,493.00

0.06

ค่าวัสดุสํานักงานและค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

89,316.12

0.07

77,969.24

0.06

ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

464,030.00

0.36

528,860.00

0.39

ค่าตอบแทนกรรมการ

181,000.00

0.14

151,000.00

0.11

ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาและค่าตอบแทนอื่น

44,066.00

0.03

52,384.66

0.04

ค่าพาหนะ

15,050.00

0.01

17,302.00

0.01

ค่าล่วงเวลา

ค่าชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่

รวมค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานอื่น
ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี้ ยเลี้ ยง
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานอื่น (ต่อ)

ปี 2561

บาท

%

210,786.73

0.16

146,642.41

0.11

ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

50,000.00

0.04

50,000.00

0.04

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

75,000.00

0.06

60,000.00

0.04

ค่าประชาสัมพันธ์และค่าไปรษณี ย์

23,134.00

0.02

32,143.00

0.02

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา

15,750.00

0.01

0.00

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

14,085.00

0.01

15,255.00

0.01

ค่าสาธารณูปโภค

14,199.76

0.01

20,318.47

0.02

ค่าจัดเก็บเอกสาร

61,846.00

0.05

58,539.70

0.04

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

72,365.92

0.06

24,044.05

0.02

หนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี

(1,126,206.55)

(0.87)

1,932,542.66

1.43

หนี้ สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา

4,142,185.35

3.20

1,879,307.93

1.39

ค่าเสี ยหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ

3,856,000.00

2.97

4,000,000.00

2.97

0.00

0.00

10,000.00

0.01

8,354,384.33

6.45

9,213,802.12

6.84

11,558,706.49

8.92

12,764,063.38

9.47

38,921,890.26

30.03

36,048,402.02

26.75

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุน้ สหกรณ์
รวมค่าใช้ จ่ายดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

บาท

%
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

38,921,890.26

36,048,402.02

97,835.81

157,121.36

หนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ -ลูกหนี้ ขาดสมาชิ กภาพ

10,245,047.50

8,915,667.15

หนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ -ลูกหนี้ ระหว่างดําเนินคดี

(1,126,206.55)

1,932,542.66

หนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ -ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา

4,142,185.35

1,900,358.45

ค่าเสี ยหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ

3,856,000.00

4,000,000.00

0.00

10,000.00

230,788.90

223,195.96

(26,714,551.95)

(19,569,754.48)

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี

69,550.00

27,887.42

ค่าวัสดุสํานักงานและค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

37,051.00

77,969.24

158,616.44

110,000.00

29,918,206.76

33,833,389.78

6,400,000.00

800,000.00

เงินสดจ่ายลูกหนี้ เงินให้กฉู้ ุกเฉิ น

(23,721,100.00)

(54,216,150.00)

เงินสดรับลูกหนี้ เงินให้กฉู้ ุกเฉิ น

31,055,491.41

65,907,917.75

(116,163,700.00)

(168,339,350.00)

เงินสดรับจากลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ

163,373,612.04

247,863,266.37

เงินสดจ่ายลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ

(4,626,000.00)

(22,306,220.00)

เงินสดรับจากลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ

17,872,290.12

21,871,622.34

เงินสดรับลูกหนี้ ขาดสมาชิ กภาพ

10,760,163.71

9,235,745.56

เงินสดรับลูกหนี้ ระหว่างดําเนิ นคดี

892,785.10

395,855.49

เงินสดรับลูกหนี้ ตามคําพิพากษา

109,289.84

121,611.08

เงินสดจ่ายค่าวัสดุสํานักงานและค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

(17,441.00)

(76,569.24)

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

(69,550.00)

(28,772.74)

19,569,754.48

15,585,555.49

ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุน้ สหกรณ์
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ กูต้ ดั บัญชี
รายได้คา้ งรับ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดรับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด

เงินสดจ่ายลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ

เงินสดรับจากรายได้คา้ งรับ
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

0.00

(21,081.00)

2,000.00

21,081.00

(75,001.00)

(21,034.00)

3,018.00

6,600.00

59,673.00

68,625.00

(60,665.00)

(69,375.00)

40,731.49

54,819.48

(39,936.04)

(55,599.99)

3,839,500.24

2,090,943.49

(2,872,486.38)

(1,975,140.84)

(110,000.00)

(34,935,701.66)

54,826,848.87

61,684,357.61

(54,950,793.87)

(61,544,602.61)

136,016,691.77

115,951,793.36

0.00

8,000,000.00

เงินสดจ่ายลงทุนในหุน้ กู้

(60,000,000.00)

(125,000,000.00)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้ กู้

135,000,000.00

91,000,000.00

(100,000,000.00)

0.00

(63,130.00)

(14,980.00)

(25,063,130.00)

(26,014,980.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินรอเรี ยกคืน
เงินสดรับจากเงินรอเรี ยกคืน
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายดําเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายดําเนินคดี
หนีส้ ิ นดําเนินงาน
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ง
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ง
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร

เงินสดจ่ายลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
เงินสดจ่ายซื้ อเครื่ องใช้สํานักงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

2,795,000,000.00

1,599,250,000.00

(2,615,000,000.00)

(1,611,250,000.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก

1,056,767,493.25

5,039,199,575.65

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก

(1,148,740,264.38)

(5,546,574,202.21)

(31,591,500.79)

(47,108,591.22)

(308,769.58)

(2,279,936.93)

(30,000.00)

(30,000.00)

(476,212.00)

(1,292,107.96)

เงินสดรับจากทุนเรื อนหุน้

115,427,300.00

127,281,320.00

เงินสดจ่ายคืนทุนเรื อนหุน้

(76,630,290.00)

(144,255,600.00)

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

(9,000.00)

(9,000.00)

เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม

(79,180.00)

(55,400.00)

0.00

(1,519,640.69)

(180,000.00)

(110,000.00)

94,149,576.50

(588,753,583.36)

205,103,138.27

(498,816,770.00)

เงินสด ณ วันต้นปี

1,684,439,728.56

2,183,256,498.56

เงินสด ณ วันสิ้นปี

1,889,542,866.83

1,684,439,728.56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืม
เงินสดจ่ายชําระหนี้ เงินกูย้ ืม

เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

เงินสดจ่ายทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง เว้นแต่รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะรับรู้เมื่อได้รับเงิน
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวนเงินต้น
ที่คา้ งชําระตามระยะเวลาที่กยู้ มื
- สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ใ นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณ ภาพ
ลูกหนี้เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
- สหกรณ์ระงับรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยจะรับรู้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อได้รับการชําระจากลูกหนี้
- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน

- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เ ป็ นเงินลงทุนในหลัก ทรัพย์ที่อ ยู่ใ นความต้อ งการของตลาดแสดงด้วยมูล ค่า
ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็ นกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นโดยแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของสหกรณ์ และจะรับ รู้เ ป็ นรายได้หรื อ ค่ าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เมื่อ สหกรณ์ ได้
จําหน่ายเงินลงทุนนั้น
- เครื่องใช้สํานักงาน บันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงานคํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร ตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ ตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน หรือตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่
- ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพย์สินรายการย่อยๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ส่วน
การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือและวัสดุใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทเว้นแต่เ งิน
ฝากสหกรณ์อื่นที่ประสบปัญหาการฝากถอนหรืออยูร่ ะหว่างผ่อนผันการชําระคื นเงินฝาก ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคาร
และเงินฝากสหกรณ์ที่นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันหนี้สินด้วย
2. งบการเงินของสหกรณ์
- สหกรณ์ ได้จดั ประเภทรายการของงบการเงินปี 2561 ในบางรายการเพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับปี 2562
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

32,989.62

15,675.91

18,600.00

19,700.00

ออมทรัพย์

58,118,215.12

69,298,526.34

ประจํา

30,000,000.00

30,000,000.00

สลากออมสิ นพิเศษ

0.00

40,000,000.00

สลากออมทรัพย์ธกส.

0.00

10,000,000.00

88,169,804.74

149,333,902.25

670,000,000.00

470,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุราษฎร์ธานี จํากัด

80,000,000.00

80,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จํากัด

80,000,000.00

80,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตรัง จํากัด

51,358,021.93

50,820,147.04

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จํากัด

80,000,000.00

80,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด

80,000,000.00

70,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จํากัด

40,000,000.00

80,000,000.00

0.00

400,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จํากัด

80,000,000.00

82,905,093.93

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด

79,999,000.00

49,999,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

30,000,000.00

10,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

50,021,575.34

50,021,575.34

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริ ญ จํากัด

80,000,000.00

100,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ จํากัด

50,000,000.00

80,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด

82,279,464.82

0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจอ่างทอง จํากัด

65,000,000.00

50,000,010.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จํากัด

81,875,000.00

80,000,000.00

840,000.00

960,000.00

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน

รวม
4. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ อปท.กาฬสิ นธุ์ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เครื อข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร จํากัด
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สํ าหรับปี สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย (ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดราชบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุพรรณบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
รวม

ปี 2562

ปี 2561

บาท
20,000,000.00
70,000,000.00
30,000,000.00
1,801,373,062.09

บาท
20,000,000.00
70,000,000.00
30,000,000.00
1,535,105,826.31

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

ระยะสั้ น

ระยะยาว

ระยะสั้ น

ระยะยาว

14,400,000.00

178,400,000.00

6,400,000.00

192,800,000.00

7,856,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

6,544,000.00

178,400,000.00

2,400,000.00

192,800,000.00

5. เงินฝากสหกรณ์สโมสรรถไฟ จํากัด-สุ ทธิ ประกอบด้วย
เงินฝากออมทรัพย์-สอ.สโมสรรถไฟ จํากัด
หัก

ค่าเผื่อหนี้ เงินฝากสงสัยจะสู ญ

เงินฝากออมทรัพย์-สอ.สโมสรรถไฟ จํากัด-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ประเภทเงินฝากออมทรัพย์จาํ นวน
192,800,000.00 บาท ในระหว่างปี ได้มีการทําบันทึกตกลงชําระคื นเงินตามแก้ไขปั ญหาสภาพคล่ อ งและการส่ งชําระหนี้ ให้ส หกรณ์
เจ้าหนี้ 6 ปี (พ.ศ. 2561-2566) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ซึ่ งตกลงกันให้จดั การเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จะจ่ายดอกเบี้ ยเงินฝากให้อตั ราที่ ตกลงกันไว้จนครบกําหนดการฝากและเมื่อครบกําหนดการฝากแล้ว
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด จะนําเงินฝากที่ครบกําหนดฝากไว้กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์ส โมสรรถไฟ จํากัด
เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ท้ งั จํานวน ในอัตราร้อยละ 4 และทางสหกรณ์ ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จะจ่ายคื นเงินฝากคงเหลื อ ใน
อัตราที่ตกลงไว้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิตามแผน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเหตุผลของความระมัดระวัง สหกรณ์ ได้คาํ นวณค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนร้อยละ 2 ของยอดเงินฝากคงเหลื อ ณ วันสิ้ นปี
งบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ปี ล่าสุ ดที่ มีการสอบบัญชี คื อ งบการเงิ นสํ าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิ ถุนายน 2560 ได้แสดงสิ นทรัพย์ 4,669.18 ล้านบาท หนี้ สิน 3,843.40 ล้านบาท และมี ส่วนของทุนสหกรณ์ 825.78 ล้านบาท อย่างไร
ก็ดี รายงานของผูส้ อบบัญชีสําหรับ ปี ดังกล่าว แสดงความเห็นอย่างมี เ งื่อนไขเกี่ ยวกับ ข้อจํากัดของการตรวจสอบความเพียงพอ
เหมาะสมของการจัดชั้นคุณภาพหนี้ เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ เงินกู้ จํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 2,279.14 ล้านบาท ตาม
รายงานของผูส้ อบบัญชีลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
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ปี 2562
บาท
6. เงินลงทุน ประกอบด้วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะสั้ น
เงินลงทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุน้ กู้ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
0.00
หุน้ กู้ บมจ. ซี พี ออลล์
10,103,000.00
หุน้ กู้ บมจ. ไทยออยล์
0.00
หุน้ กู้ บมจ.บางจาก คอร์ ปอเรชัน่
0.00
หุน้ กู้ บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
0.00
หุน้ กู้ บมจ. อีซี่บาย
0.00
หุน้ กู้ บมจ. พฤกษา เรี ยลเอสเตท
0.00
หุน้ กู้ บมจ. ควอลิ ต้ ี เฮ้าส์
0.00
หุน้ กู้ บมจ.บ้านปู
20,348,000.00
หุน้ กู้ บมจ.การบินไทย
10,085,000.00
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล
10,063,000.00
หุน้ กู้ บมจ.เอสพีซีจี
10,161,000.00
หุน้ กู้ บมจ.ลิ สซิ่ งไอซี บีซี (ไทย)
10,013,000.00
หุน้ กู้ บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต
30,558,000.00
หุน้ กู้ บมจ. ทุนธนชาต
20,594,000.00
หุน้ กู้ บมจ.ปูนซี เมนต์นครหลวง
5,063,000.00
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ-ธกส.
9,302,400.00
หุน้ กู้ บจก.นิติบุคคลเฉพาะกิจบตท.(8)
9,222,303.51
หุน้ กู้ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
0.00
รวม
145,512,703.51
บวก(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้ นทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนระยะสั้ น

ปี 2561
บาท
ราคาทุน

0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
8,000,000.00
9,104,850.93
0.00
142,104,850.93
3,407,852.58
145,512,703.51
145,512,703.51

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

15,006,000.00
35,129,000.00
5,023,000.00
5,048,000.00
10,148,000.00
10,004,000.00
25,015,000.00
10,006,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,004,000.00
135,383,000.00

20,000,000.00
135,000,000.00
383,000.00
135,383,000.00
135,383,000.00
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6. เงินลงทุน ประกอบด้วย

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุน้ กู้ บมจ.ปตท

25,738,000.00

20,000,000.00

24,772,000.00

20,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

10,842,000.00

10,000,000.00

10,739,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ.ปูนซี เมนต์ไทย

10,285,000.00

10,000,000.00

10,210,500.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ.ปูนซี เมนต์นครหลวง

28,183,500.00

27,000,000.00

32,358,900.00

32,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

21,394,000.00

20,000,000.00

20,932,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

20,678,000.00

20,000,000.00

72,773,000.00

70,000,000.00

70,607,000.00

70,000,000.00

0.00

0.00

10,248,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่

20,496,000.00

20,000,000.00

20,168,000.00

20,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ. ซี พี ออลล์

20,284,000.00

20,000,000.00

20,249,000.00

20,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ. ทุนธนชาต

0.00

0.00

21,088,000.00

20,000,000.00

5,213,000.00

5,000,000.00

5,228,500.00

5,000,000.00

10,654,000.00

10,000,000.00

10,073,000.00

10,000,000.00

5,039,500.00

5,000,000.00

35,192,500.00

35,000,000.00

หุน้ กู้ บจก.นิติบุคคลเฉพาะกิจบตท.(8)

0.00

0.00

9,493,412.14

9,335,639.83

หุน้ กู้ บมจ.เอสพีซีจี

0.00

0.00

10,198,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ. อีซี่บาย

20,520,500.00

20,000,000.00

20,154,500.00

20,000,000.00

0.00

0.00

9,964,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ. ควอลิ ต้ ี เฮ้าส์

10,062,000.00

10,000,000.00

9,870,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค

10,219,000.00

10,000,000.00

9,879,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

10,219,000.00

10,000,000.00

9,962,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

51,095,000.00

50,000,000.00

50,555,000.00

50,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ. บีอีซี เวิลด์

10,126,000.00

10,000,000.00

10,021,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บจก.นํ้าตาลมิ ตรผล

10,520,000.00

10,000,000.00

10,047,000.00

10,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ.บี ทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์

21,014,000.00

20,000,000.00

20,128,000.00

20,000,000.00

หุน้ กู้ บมจ.บ้านปู
หุน้ กู้ บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
หุน้ กู้ บมจ.การบินไทย

หุน้ กู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล
หุน้ กู้ บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต

หุน้ กู้ บมจ.ลิ สซิ่ งไอซี บีซี (ไทย)
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6. เงินลงทุน ประกอบด้ วย (ต่อ)

ปี 2562

ปี 2561

เงินลงทุนระยะยาว

บาท

บาท

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

หุน้ กูบ้ มจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

10,279,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

หุน้ กูบ้ มจ. ไทยเบฟเวอเรจ

52,564,000.00

50,000,000.00

19,986,000.00

20,000,000.00

0.00

0.00

8,993,600.00

8,000,000.00

6,304,200.00

6,000,000.00

6,118,800.00

6,000,000.00

61,072,000.00

60,000,000.00

60,374,000.00

60,000,000.00

504,896,700.00

483,000,000.00

578,288,712.14

565,335,639.83

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ-ธกส.
พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
รวม
บวก(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด

21,896,700.00

12,953,072.31

504,896,700.00

578,288,712.14

ปี 2562

ปี 2561

ราคาทุน

ราคาทุน

200,040,000.00

100,040,000.00

10,000.00

10,000.00

200,050,000.00

100,050,000.00

10,000.00

10,000.00

200,040,000.00

100,040,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว

704,936,700.00

678,328,712.14

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

850,449,403.51

813,711,712.14

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซี ที จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าหุ้น
เงินลงทุนระยะยาว - สุ ทธิ
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7. เงินให้ก้ยู ืม - สุ ทธิ ประกอบด้วย

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

ระยะสั้ น

ระยะยาว

ระยะสั้ น

ระยะยาว

เงินให้ก้ยู ืม - ปกติ
ลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น

7,445,260.30

0.00

14,779,651.71

0.00

ลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญ

60,647,387.67

204,573,578.62

68,995,533.12

260,804,334.69

ลูกหนี้ เงินกูพ้ ิเศษ

5,318,067.82

81,054,549.61

6,392,060.98

93,226,846.57

52,768,163.56

0.00

50,177,391.53

0.00

126,178,879.35

285,628,128.23

140,344,637.34

354,031,181.26

24,893,166.44

0.00

14,648,118.94

0.00

101,285,712.91

285,628,128.23

125,696,518.40

354,031,181.26

ลูกหนี้ เงินกูข้ าดสมาชิ กภาพ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ ลูกหนี้ เงินกูข้ าดสมาชิ กภาพ
รวมเงินให้ก้ยู ืม - สุ ทธิ

ลูกหนี้ เงินกูข้ าดจากการเป็ นสมาชิ กภาพคื อลูกหนี้ เงินกูท้ ี่ สหกรณ์ โอนหุน้ ชําระหนี้ และยังคงมี หนี้ คา้ งชําระ ลูกหนี้ ยงั คงผูกพันตามสัญญา
เงินกูโ้ ดยครบถ้วน จึ งจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ เงินกูต้ ามความเป็ นจริ งและตามระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี พ.ศ.2560 ข้อ 6.
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เครื่ องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์คงเหลือ

70,390.00

90,000.00

ค่าบํารุงรักษาระบบโปรแกรมสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า

28,772.74

28,772.74

0.00

2,000.00

199,279.00

127,296.00

17,547,641.24

10,376,493.91

66,904.12

66,904.12

8,216,283.96

8,225,810.05

26,129,271.06

18,917,276.82

8. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินรอเรี ยกคืน
เงินทดรองจ่ายดําเนินคดี
ดอกเบี้ ยเงินฝากสหกรณ์ อื่นค้างรับ
ดอกเบี้ ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
รวม
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

995,619.44

932,489.44

995,619.44

932,489.44

905,025.99

807,190.18

90,593.45

125,299.26

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

180,000,000.00

0.00

รวม

180,000,000.00

0.00

9. อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
เครื่ องใช้สํานักงาน
รวม
หัก

ค่าเสื่ อมราคาสะสม - เครื่ องใช้สํานักงาน

รวม อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น ประกอบด้วย

สหกรณ์มีรายละเอียดเงินกู้ยืมโดยการออกตั๋วสั ญญาใช้ เงิน ณ วันสิ้นปี ดังนี้
รายการ

อัตราดอกเบี้ย (ร้ อยละต่อปี )
ปี 2562
ปี 2561

ยอดคงเหลือ (ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

การคํ้าประกัน

1) ตั๋วสั ญญาใช้ เงิน
ธ.ทหารไทย

2.15

-

180.00

0.00

หุน้ กู้

11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากทวีทรัพย์
รวม

655,320.62

8,156,140.87

2,168,527,567.90

2,249,540,393.78

11,102,375.00

14,561,500.00

2,180,285,263.52

2,272,258,034.65

12. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินรอจ่ายคืน

2,649,486.38

1,682,472.52

เงินรอตรวจสอบ

176,750.00

300,695.00

เงินปันผลค้างจ่าย

22,629.80

22,629.80

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

10,046.54

9,251.09

เงินประกันสังคมรอนําส่ง

4,258.00

5,250.00

ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการค้างจ่าย

50,000.00

50,000.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
12. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย (ต่อ)

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้ งจ่าย

45,000.00

60,000.00

ดอกเบี้ ยตัว๋ สัญญาใช้เงินค้างจ่าย

63,616.44

0.00

3,021,787.16

2,130,298.41

ทุนสาธารณประโยชน์

806,100.00

810,100.00

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

608,940.00

683,120.00

ทุนรักษาระดับเงินปันผล

99,939.04

82,859.59

ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน

4,600,000.00

4,600,000.00

ทุนเพื่อสวัสดิการ

1,620,000.00

1,790,000.00

7,734,979.04

7,966,079.59

ยอดยกมาต้นปี

13,336,072.31

15,364,664.21

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

11,968,480.27

(2,028,591.90)

ยอดคงเหลือปลายปี

25,304,552.58

13,336,072.31

รวม
13. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย

รวม
14. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

15. คดีความและเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึ้นในภายหน้า
สหกรณ์ถูกฟ้ องจากอดีตเจ้าหน้าที่ที่ยื่นฟ้ องต่อศาลแรงงานกลาง ตามหมายเลขคดีดาํ ที่ 3913/2560 หมายเลขคดีแดงที่ 589/2561 ศาล
แรงงานกลางได้พิจารณาให้สหกรณ์ จ่ายโบนัส จํานวน 265,568.00 บาท พร้อมดอกเบี้ ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่ 16 กุม ภาพันธ์ 2560 เป็ น
ต้นไป ต่อมา สหกรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์เ มื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 และศาลมี คาํ สั่งรับอุทธรณ์ แล้ว เมื่ อวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาพิพากษากลับให้ยกฟ้ องโจทก์ ซึ่ งโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลอุทธณ์ โจทก์จึงยื่ นคําร้อง
ขออนุญาตฎีกาและคําฟ้ องฎีกา เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2562 เพื่อขอให้ศาลพิจารณาและพิพากษากลับคําพิพากษาอุทธรณ์ คดีชาํ นัญพิเศษแผนก
คดีแรงงานโดยพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง (ศาลชั้นต้น) ปั จจุบนั คดี อยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลฎี กา
16. การดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2562 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดให้สหกรณ์ ต้องดํารง
สิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ ยรายเดื อนไม่ต่ าํ กว่าร้อยละหนึ่ งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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4.2 อนุมัติจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2562
----------------------------------------->>>
ประธานฯ เสนอที่ประชุมว่าสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด มีก ําไรสุ ท ธิป ระจําปี 2562
เป็ นเงินทั้งสิ้น 38,921,890.26 บาท ( สามสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อ ยเก้าสิ บ บาทยี่สิบ หกสตางค์ ) โดย
คณะกรรมการดําเนินการได้ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังต่อไปนี้
รายการ
จัดสรรตามกฎหมาย
ทุนสํารอง
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์
จัดสรรให้ แก่สมาชิก
จ่ายเงินปันผลตามหุน้
จ่ายเงินเฉลี่ยคืน
จัดสรรเป็ นสวัสดิการ
ทุนสวัสดิการ
ทุนสาธารณประโยชน์
อื่นๆ
ทุนเพือ่ การศึกษาอบรม
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวม

จํานวนเงิน(บาท)

ร้ อยละ

3,892,189.03
30,000.00

10.00
0.08

33,606,081.21
*** ร้อยละ 4.2
494,574.36
ร้อยละ 2.00

86.34

30,000.00
10,000.00

0.08
0.02

20,000.00
34,502.76
804,542.90
38,921,890.26

0.05
0.09
2.07
100.00

1.27

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม…………………………………………………………………......…………………..………….………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………….…..
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4.3 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2563
------------------------------------------------------------->>>
ประธานฯ ขอเสนอแผนงานและแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ดังนี้
แผนนโยบายปี 2563
1. การดําเนินงาน
สหกรณ์ดาํ เนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ เพือ่ ส่ง เสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่
สมาชิกสร้างความมัน่ คงทางด้านการเงินและรักษาสภาพคล่องทางการเงินโดยส่งเสริมให้สมาชิกสะสมทุนเรื อ นหุ้นเพิ่ม ขึ้น
และสนับสนุนให้พนักงานธนาคารทหารไทย เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ฯ โดยเป็ นเจ้าของสหกรณ์ ฯร่ วมกัน พร้อ มทั้งจะมุ่งมั่น
พัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัยมาให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพ จัดสวัสดิการอย่างทัว่ ถึง
2. การส่ งเสริมการออมทรัพย์
สหกรณ์มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการสะสมทุนเรื อ นหุ้นและการให้บ ริ ก ารรับ เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์พเิ ศษ เงินฝากเป็ นโครงการช่วงระยะเวลาหนึ่ง เงินฝากทวีทรัพย์ โดยใช้วธิ ีการหักจากเงินได้รายเดือ นของผู้ฝ าก
ให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินอื่น โดยได้ค ํานึงถึงต้นทุนของสหกรณ์ เ ป็ น
สําคัญ
3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์มีนโยบายในการให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก โดยได้มีการออกผลิตภัณ ฑ์ที่หลากหลาย เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก และบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างทัว่ ถึง
4. การมีส่วนร่ วมในกระบวนการของสหกรณ์
สหกรณ์ จะจัดการลงทุนโดยปฏิบ ัติ ตามพระราชบัญญัติส หกรณ์ ข้อ บัง คับ ระเบียบ และคําแนะนําของ
หน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด ในส่วนของการจัดกลุ่ม หลัก ทรัพย์ใ นการลงทุน สหกรณ์ จะกระจายความเสี่ ยงต่อ การ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆที่จะสามารถรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และยึดถือแนวทางสหกรณ์ เพื่อ ถือ ปฏิบ ัติ ให้คุ ณ ค่ าการ
จัดตั้งสหกรณ์เกิดผลเป็ นรูปธรรม ตามหลักการ วิธีการ อุดมการณ์แห่งสหกรณ์
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งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 – 2563
ปี 2562
งบประมาณ
จ่ ายจริ ง ธ.ค.

งบประมาณ
ปี 2563

3,300,000.00

2,429,811.29

1.2 ค่าล่วงเวลา

60,000.00

36,468.23

1.3 เงินสมทบประกันสังคม

81,000.00

60,665.00

240,000.00

143,383.40

1.5 ค่าชุดฟอร์ มเจ้าหน้าที่

40,000.00

35,000.00

1.6 กองทุ นเงิ นทดแทน

5,000.00

2,085.00

60,000.00

27,498.00

300,000.00

207,014.00

80,000.00

44,066.00

3,300,000.00 1.1 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ประมาณ 8 อัตรา
เป็ นเงิน 3,300,000 บาท
60,000.00 1.2 ค่าล่วงเวลา ให้เจ้าหน้าที่อยูล่ ว่ งเวลาจากเวลาปกติ
ซึ่ งเป็ นงานเร่ งด่วน เป็ นเงิ น 60,000 บาท
72,000.00 1.3 เงิ นสมทบประกันสังคมตามกฎหมาย
(ประมาณ 5% หรื อต่อคนสูงสุ ดไม่เกิน 750 บาท)
เป็ นเงิ น 72,000 บาท
240,000.00 1.4 เงิ นสวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่ 8 คน
คนละ 30,000 บาท / คน / ปี เป็ นเงิ น 240,000 บาท
40,000.00 1.5 ค่าชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ 8 คน คนละ 5,000 บาท
เป็ นเงิ น 40,000 บาท
5,000.00 1.6 กองทุนเงิ นทดแทนตามกฎหมาย
เป็ นเงิน 5,000 บาท
64,000.00 1.7 ค่าเบี้ ยประกันเจ้าหน้าที่ 8 คน
เฉลีย่ คนละ 8,000 บาท/คน/ปี เป็ นเงิน 64,000 บาท
300,000.00 1.8 เงิ นสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชีพ 8 คน
เป็ นเงิน 300,000 บาท
80,000.00 1.9 ค่าตอบแทนอื่น เช่น ผูช้ ว่ ยเหลืองานสหกรณ์
รองผูจ้ ัดการ และผูช้ ว่ ยผูจ้ ัดการ ฯลฯ
เป็ นเงิน 80,000 บาท

4,166,000.00

2,985,990.92

200,000.00

181,000.00

50,000.00

50,000.00

90,000.00
120,000.00

75,000.00
83,000.00

460,000.00

389,000.00

รายการ
ค่ าใช้ จ่าย
1. หมวดค่ าดําเนินการด้ านบุคคลากร
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สหกรณ์

1.4 เงินสวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่

1.7 ค่าเบี้ ยประกันชีวิตเจ้าหน้าที่
1.8 เงินสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชีพ
1.9 ค่าตอบแทนอืน่

รวม
2. หมวดค่ าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนและค่าตําแหน่งกรรมการ

2.2 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
2.3 ค่าสอบบัญชี
2.4 ค่าเบี้ ยประชุม
รวม

คําชีแ้ จงประกอบ

4,161,000.00
200,000.00 2.1 ค่าตอบแทนและค่าตําแหน่งคณะกรรมการ 15 คน
เพื่อให้สอดคล้อ งกับ ภาวการณ์ ซ่ ึ งประกอบด้ว ย
ความเสี่ ยงของการดํา เนิ น การจากทุ น ดํา เนิ น งาน
สหกรณ์ และการบังคับใช้กฎหมายของภาครั ฐเพิ่ม
มากขึ้ น เป็ นเงิ น 200,000 บาท ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ จํานวน 15 คนๆละ 10,000 บาท
ค่าตําแหน่ง
- ประธานกรรมการ
5,000 บาท
- รองประธานกรรมการ 5,000 บาท
- เหรั ญญิ ก
5,000 บาท
- เลขานุ การ
5,000 บาท
- ผูช้ ว่ ยเหรั ญญิ ก
3,000 บาท
- ผูช้ ว่ ยเลขานุ การ
3,000 บาท
50,000.00 2.2 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ ไม่เกิน 2 คน
หรื อ 1 นิ ติบุคคล เป็ นเงิ น 50,000 บาท
100,000.00 2.3 ค่าสอบบัญชี เป็ นเงิ น 100,000 บาท
120,000.00 2.4 ค่าเบี้ ยประชุมคณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่ วม
จํานวน 500 บาท/ครั้ ง/คน เป็ นเงิ น 120,000 บาท
470,000.00
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รายการ

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ ายจริ ง ต.ค.

งบประมาณ
ปี 2563

3. หมวดค่ าใช้ สอย
3.1 ค่ารั บรองและจัดเลี้ ยง

90,000.00

65,276.00

3.2 ค่าประชาสัมพันธ์

10,000.00

-

3.3 ค่าไปรษณี ย ์

60,000.00

23,134.00

3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

600,000.00

464,030.00

3.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุ คลากร

150,000.00

6,000.00

3.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนากรรมการ
เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

150,000.00

15,750.00

3.7 ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ

40,000.00

14,085.00

3.8 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งสิ นทรั พย์
3.9 ค่าบํารุ งรั กษาระบบโปรแกรมสหกรณ์

30,000.00
72,000.00

69,550.00

3.10 ค่าใช้จ่ายดําเนิ นคดี
3.11 ค่าจัดเก็บเอกสาร

500,000.00
72,000.00

210,786.73
61,846.00

3.12 ค่าเช่าวัสดุสาํ นักงาน

100,000.00

60,990.00

3.13 ค่าพาหนะ
(ตามระเบียบสหกรณ์ก ําหนด)

40,000.00

15,050.00

3.14 ค่าเบี้ ยเลี้ ยง
(ตามระเบียบสหกรณ์กาํ หนด)

40,000.00

3,500.00

3.15 ค่าที่ พกั
(ตามระเบียบสหกรณ์กาํ หนด)

20,000.00

-

คําชีแ้ จงประกอบ

90,000.00 3.1 ค่ารับรองและจัดเลี้ ยง สําหรั บโอกาสที่ มีบุคคล
เยีย่ มชมสหกรณ์ การประชุม และจัดเลี้ ยงใน
โอกาสต่างๆ เป็ นเงิน 90,000 บาท
10,000.00 3.2 ค่าประชาสัมพันธ์ขา่ วสารแก่สมาชิก โดยจัดทํา
คูม่ ื อสมาชิก โบว์ชวั ร์ ของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของ
สหกรณ์ที่มีอยู่ ปี ละ 2 ครั้ ง เป็ นเงิ น 10,000 บาท
60,000.00 3.3 ค่าไปรษณีย ์ เป็ นค่าพัสดุและไปรษณีย ์ รวมถึงจัดส่ง
หนังสื อแจ้งผูก้ ู้ และผูค้ า้ ํ ประกัน เมื่ อลูกหนี้ ผิดนัด
ชําระหนี้ เฉลีย่ ประมาณ 5,000 บาท / เดือน
เป็ นเงิน 60,000 บาท
600,000.00 3.4 ค่าจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
เป็ นเงิ น 600,000 บาท เช่น ค่าสมมนาคุณ
ค่าอาหารว่าง หนังสื อรายงานกิจการ ฯลฯ
150,000.00 3.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุ คลากร เกิดขึ้นจากการ
เข้าฝึ กอบรม สัมมนา ศึ กษาดูงาน เป็ นค่าลง
ทะเบี ยน เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาบุ คลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและนํามาประยุกต์ใช้กบั หน่วยงาน
เป็ นเงิ น 150,000 บาท
150,000.00 3.6 ค่าใช้จ่ายสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
ประจําปี เพื่อส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วมระหว่าง
กรรมการเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์
เป็ นเงิ น 150,000 บาท
40,000.00 3.7 ค่าธรรมเนี ยม สําหรั บค่าบริ การต่างๆ รวมถึง
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนี ยมในการถอนเงิน เป็ นเงิ น 40,000 บาท
30,000.00 3.8 ค่าซ่อมแซมและบํารุ งทรั พย์สิน เป็ นเงิ น 30,000 บาท
150,000.00 3.9 ค่าบํารุ งรั กษาระบบโปรแกรมสหกรณ์ เป็ นเงิ น
150,000 บาท เนื่ องจากมี การพัฒนาและปรั บปรุ ง
โปรแกรมใหม่ท้ งั ระบบ
500,000.00 3.10 ค่าใช้จ่ายดําเนิ นคดี เป็ นเงิ น 500,000 บาท
80,000.00 3.11 ค่าจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น สัญญา
เงิ นกู้ เอกสารทางบัญชี การเงิ น ซึ่ งต้องเช่าพื้นที่ใน
การจัดเก็บประมาณ 6,700 บาท / เดือน
เป็ นเงิ นน 80,000 บาท
72,000.00 3.12 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร เดือนละ 6,000 บาท
เป็ นเงิ น 72,000 บาท
40,000.00 3.13 ค่าพาหนะ เช่น ไปเข้าร่ วมอบรม ประชุม
สัมมนา กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรื อ
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เป็ นเงิ น 40,000 บาท
40,000.00 3.14 ค่าเบี้ ยเลี้ ยง เช่น ไปเข้าร่ วมอบรม ประชุม
สัมมนา กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรื อ
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เป็ นเงิน 40,000 บาท
20,000.00 3.15 ค่าที่ พกั เช่น ไปเข้าร่ วมอบรม ประชุม
สัมมนา กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรื อ
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เป็ นเงิ น 20,000 บาท
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รายการ
3.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
3.17 ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการตรวจสอบ
หลักประกัน

ปี 2562
งบประมาณ
จ่ ายจริ ง ธ.ค.
20,000.00
23,694.69
100,000.00

-

50,000.00

-

3.19 ค่าเบี้ ยประกันภัยเพื่อคุม้ ครองเกีย่ วกับ
การบริ หารงานาของคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์

400,000.00

-

รวม

2,574,000.00

1,033,692.42

4. หมวดค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค
4.1 ค่าวัสดุสาํ นักงาน เครื่ องเขียนแบบพิมพ์

120,000.00

89,316.12

80,000.00

17,321.43

4.3 ค่าเช่าสํานักงาน

480,000.00

-

4.4 ค่านํ้าประปา ไฟฟ้ า และค่าโทรศัพท์

100,000.00

14,199.76

780,000.00

120,837.31

5. หมวดค่าครุ ภณั ฑ์
5.1 คอมพิวเตอร์

80,000.00

63,130.00

5.2 เครื่ องสํารองไฟฟ้ า

10,000.00

4,601.00

2,200,000.00

-

75,000.00

-

100,000.00

-

52,000.00

-

2,517,000.00

67,731.00

3.18 ค่าเบี้ ยประกันเงิ นสด

4.2 ค่าวัสดุไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์

รวม

5.3 ค่าพัฒนาและปรั บปรุ งโปรแกรมทั้ง
ระบบ
5.4 งบสํารอง

5.5 อุปกรณ์โทรศัพท์ ติดตั้งระบบ IP Phone

5.6 เครื่ องนับธนบัตร
รวม

งบประมาณ
คําชีแ้ จงประกอบ
ปี 2563
30,000.00 3.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสําหรั บรายการค่าใช้สอยอื่นที่
นอกเหนื อจากที่ได้ระบุไว้เป็ นเงิ น 30,000 บาท
100,000.00 3.17 ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการตรวจสอบหลักประกัน
สําหรั บเงิ นกูพ้ ิเศษเพื่ออสังหาริ มทรั พย์ ที่ มีหนี้
เดิมไว้กบั สหกรณ์ เป็ นเงิ น 100,000 บาท
50,000.00 3.18 ค่าเบี้ ยประกันเงิ นสด เพื่อคุม้ ครองความสูญเสี ย
ของเงิ นสดภายในสหกรณ์ อันเกิดจากการ
ชิงทรั พย์ ปล้นทรั พย์ และโจรกรรม จํานวน
50,000 บาท / ปี
400,000.00 3.19 ค่าเบี้ ยประกันภัยเพื่อคุม้ ครองเกีย่ วกับการบริ หาร
งานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
จํานวน 400,000 บาท / ปี
2,612,000.00
120,000.00 4.1 วัสดุสาํ นักงาน เครื่ องเขียน และแบบพิมพ์ ได้แก่
กระดาษ ใบเสร็ จรับเงิน กระดาษต่อเนื่อง ตรายาง
และวัสดุอปุ กรณ์อื่นๆ ที่ จาํ เป็ น ประมาณ 10,000
บาท/เดือน เป็ นเงิ น 120,000 บาท
80,000.00 4.2 วัสดุไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ เช่น Disket , CD ,
External , ปลัก๊ ไฟ , ผ้าหมึ ก หมึ กพิมพ์ หรื อ
Toner สําหรั บ Printer ฯลฯ เป็ นเงิ น 80,000 บาท
480,000.00 4.3 ค่าเช่าสํานักงาน ประมาณเดือนละ 40,000 บาท
เป็ นเงิ น 480,000 บาท
100,000.00 4.4 ค่านํ้าประปา ไฟฟ้ า และค่าโทรศัพท์
เป็ นเงิน 100,000 บาท
780,000.00
120,000.00 5.1 คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ชุด ชุดละ
ประมาณ 40,000 บาท เผื่อสําหรับคอมพิวเตอร์ที่
หมดอายุการใช้งาน เป็ นเงิ น 120,000 บาท
10,000.00 5.2 เครื่ องสํารองไฟฟ้ า จํานวน 4 เครื่ อง เครื่ องละ
ประมาณ 2,500 บาท ใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์
สหกรณ์จาํ นวน 4 ชุด เป็ นเงิน 10,000 บาท
2,500,000.00 5.3 ค่าพัฒนาและปรับปรุ งโปรแกรมสหกรณ์ท้ งั ระบบ
ประมาณ 2,500,000 บาท
75,000.00 5.4 งบสํารอง ใช้สาํ หรับซื้ อครุ ภัณฑ์อื่นๆ หากมี ความ
จําเป็ นเร่ งด่วน หรื อนอกเหนื อจากที่ ต้ งั ประมาณ
การไว้ และมี ความจําเป็ นกับงานสหกรณ์
เป็ นเงิ น 75,000 บาท
100,000.00 5.5 อุปกรณ์โทรศัพท์ ใช้สาํ หรับในการติดตั้งระบบ IP
Phone จํานวน 9 ชุด ชุดละประมาณ 11,150 บาท
และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ เป็ นเงิ น 100,000 บาท
- 5.6 เครื่ องนับธนบัตร ปี 2563 ไม่ต้ งั งบประมาณ
2,805,000.00
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ปี 2562
งบประมาณ
จ่ ายจริ ง ธ.ค.
372,000.00
97,835.81

รายการ
6. ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ่ายสิ ทธิ์

ค่ าใช้ จ่าย
รวมค่ าใช้จ่ายทั้งหมด

งบประมาณ
คําชีแ้ จงประกอบ
ปี 2563
446,000.00 ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมทั้งค่าตัดสิ ทธิ์ ที่ สหกรณ์
เช่าหรื อซื้ อ ประมาณ 446,000 บาท ซึ่ งประมาณการจาก
มูลค่าของครุ ภัณฑ์ที่ใช้อยูแ่ ละซื้ อเพิ่มระหว่างปี 2563
โดยคิดเพิ่มเป็ นร้ อยละ 20 ของปี 2562 เป็ นเงิ น 446,000
บาท

372,000.00

97,835.81

446,000.00

10,869,000.00

4,695,087.46

11,274,000.00

หมายเหตุ งบประมาณที่ นาํ เสนอต่อที่ประชุ มนี้ ขออนุ มตั ิ ในหลักการ ดังนี้
1. งบประมาณนี้ สามารถถัวจ่ ายกันได้ทุกหมวด
2. เมื่ อสิ้ นปี ทางบัญชี ประจําปี 2562 หากยังไม่ ได้มีการประชุ มใหญ่ เพื่อของบประมาณ ประจําปี 2563
ขออนุ มตั ิ ใช้กรอบงบประมาณประจําปี 2562 เป็ นกรอบงบประมาณประจําปี 2563 เป็ นการชัว่ คราว
จนกว่าจะมี การประชุ มใหญ่ ซึ่ งเป็ นไปตามแบบงบประมาณทัว่ ไป

สรุปค่าใช้ จ่ายของแต่ ละหมวด เปรียบเทียบปี 2562 - 2563
รายการ

งบประมาณ
ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ค่ าใช้ จ่าย
1. หมวดค่ าดําเนิ นการด้ านบุคคลากร
รวม

4,166,000.00

4,161,000.00

รวม

460,000.00

470,000.00

รวม

2,574,000.00

2,612,000.00

รวม

780,000.00

780,000.00

รวม

2,517,000.00

2,805,000.00

372,000.00

446,000.00

10,869,000.00

11,274,000.00

2. หมวดค่ าตอบแทน

3. หมวดค่ าใช้ สอย

4. หมวดค่ าวัสดุ และสาธารณูปโภค

5. หมวดค่ าครุภัณฑ์

6. ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตั ดจ่ ายสิ ทธิ์
รวม

รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................... ...............................................................................................
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4.4 อนุมัติกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจําปี 2563
-------------------------------------------------------------------------------->>>
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด พ.ศ.2553
ข้อ 18 “ วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรื อ การคํ้าประกันสําหรับ ปี หนึ่งๆ ไว้ตามที่
จําเป็ น และสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินกูย้ มื ซึ่งกําหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่
ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้
ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง ”
ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือคํ้าประกันประจําปี จํานวน 600,000,000.00 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สหกรณ์มีทุนเรือนหุน้ และทุนสํารองเป็ นจํานวน ดังนี้
ทุนเรือนหุน้ จํานวน 858,580,230.00 บาท
ทุนสํารอง จํานวน 44,261,786.57 บาท
วงเงินกูย้ มื สูงสุดของสหกรณ์ = 1.5 x (858,580,230.00 + 44,261,786.57)
= 1,354,263,024.86 บาท
สําหรับในปี 2563 สหกรณ์สามารถกําหนดวงเงินกู้ยืม ได้ จํานวน 1,354,263,024.86 บาท ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามวงเงินกูย้ มื ที่มีอยู่ จํานวน 600,000,000.00 บาท ยังคงเพียงพอสําหรับการรองรับ ธุรกรรม
ต่างๆ ของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะใช้วงเงินเมื่อมีความจําเป็ น เพือ่ ใช้ในการหมุนเวียนในการดําเนินงานและรักษาสภาพคล่อ ง
ทางการเงิน ดังนั้น จึงขอกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจจะมีการกู้ยืม (หรือคํ้าประกัน) สํ าหรับปี พ.ศ.2563 ต่ อที่ ป ระชุ มใหญ่
ไว้ ที่จํานวน 600,000,000.00 บาท เท่ ากับปี 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม……………………………………………………..…………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...…………….

4.5 คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563
----------------------------------------------->>>
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 98 และข้อ 99. ผูต้ รวจสอบกิจการ ได้กาํ หนดไว้วา่ ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารการ
จัดการ เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งกับ สหกรณ์ และมีคุ ณ สมบัติเ ป็ นผู้ผ่านการอบรมการตรวจ สอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการตามระเบียบนายสหกรณ์ จํานวนหนึ่ง
นิติบุคคล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ้ ่งึ ดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์ เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ทําการประกาศรับสมัคร ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจําปี 2562 โดยมีผู้
เสนอการตรวจสอบ จํานวน 1 สํานักงาน ดังนี้
71

ลําดับ
ที่
1

ชื่ อ - สกุล

ระยะเวลาใน
ทีมงาน
การ
ปฏิบัติงาน
สํ า นั ก งานกิ ต ติ ธ รรม 1-3 วันทําการ 1-2 คน ต่ อ
การบัญชี และกฎหมาย ทุ ก ร อ บ 2 ครั้งตามความ
โดย
เดื อน
เหมาะสม
1. นายชัยมนัส ตั้งธรรม
(หัวหน้าที มตรวจสอบ)
2. น.ส.สุ วรพร
สุ ขเจริ ญ
(ผูช้ ่ วยผูต้ รวจสอบ)

ค่ าตอบแทน
(ต่ อปี )
50,000 บาท โดย
เก็บค่ าธรรมเนี ยม
การตรวจสอบทุ ก
งวด6 เดื อน (มิ .ย.
และ ธ.ค.)

ปั จจุบัน

ประสบการณ์

ต ร ว จ ส อ บ - ผู ้ต รว จสอบ กิ จ กา ร
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม
สหก รณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
ทรั พ ย์พ นั ก งาน
ศา ลยุ ติ ธ รร ม จํ า กั ด
ธนาคา รทหา ร
ประจําปี 2554 – 2562
ไทย จํากัด
- ผู ้ต รวจตรวจสอ บ
กิ จ การสหกรณ์ อ อ ม
ท รั พ ย์ พ นั ก ง า น
ธน า ค า รท หา รไท ย
จํา กัด ประจํา ปี 25592562
- ผูช้ ่ วยตรวจสอบกิจ การ
สหก รณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
ศา ลยุ ติ ธ รรม จํ า กั ด
ประจําปี 2553

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดที่ 38 ได้พจิ ารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นควรเสนอ สํานัก งานกิตติธรรมการบัญชี
และกฎหมาย (นายชัย มนัส ตั้ง ธรรม) เป็ นผู้ตรวจสอบกิ จการ ประจํา ปี 2563 เนื่ อ งจากมีค วามรู้ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์พร้อมทั้งผ่านการอบรมผูต้ รวจสอบกิจการตามมาตรฐานการบัญชี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม……………………………….………………………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………..

4.6 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2563
--------------------------------------------------->>>
ประธานฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี ระบุว่า บัญชีข องสหกรณ์ น้ นั ต้อ งได้รับ การ
ตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับ รองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดโดยผูส้ อบบัญชีซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
สําหรับในเรื่องการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนประจําปี 2563 นี้ ได้มีผเู้ สนอขอสอบบัญชี จํานวน 2
บริษทั คือ บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด และ บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
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ข้ อมูลผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จํานวน 2 บริษัท ที่ยื่นเสนอบริการ ปี 2563
รายการ

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด

1. ผูส้ อบบัญชี

1. นางสาวจันตา โปทาเมื อง
เลขทะเบี ยน 11032
2. นางศิ ริเพชร สุ นทรวิ ภาค
เลขทะเบี ยน 8338

1. นางสาวฉัตราภรณ์ ลี ลคั รานนท์
เลขทะเบี ยน 10365
2. นายมนตรี ช่ วยชู
เลขทะเบี ยน 3214

2. ขอบเขตการปฏิ บตั ิ งาน

ตรวจสอบโดยสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการสอบ
บัญชี และระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ซึ่ งกําหนดให้
ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ กํ า ห น ด ใ น
จรรยาบรรณของผูข้ องผูส้ อบบัญ ชี สหกรณ์ การ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี และระเบี ยบ
นายทะเบี ยนสหกรณ์ รวมถึ งการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พ ตลอด
การตรวจสอบ
1. ปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชี โดยผูส้ อบบัญ ชี / หรื อ ผูช้ ่ ว ย
สอบบัญชี
2. เข้าตรวจสอบประมาณปี ละ 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 - 5
วันทําการ)
1. รายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี ร ะหว่ า งปี ให้
สหกรณ์ทราบทุ กครั้ง ภายหลังการเข้า ตรวจสอบ
ประมาณ 1 สัปดาห์
2. รายงานการสอบบัญชี ประจําปี ตามระเบี ยบที่ นาย
ทะเบี ยนสหกรณ์กาํ หนด
3. หากเป็ นความประสงค์ของสหกรณ์ในการรายงาน
งบการเงินประจําปี ผูส้ อบบัญ ชี ยิน ดี วิ เ คราะห์ งบ
การเงินโดยใช้อ ัต ราส่ ว น (CAMELS Analysis) ที่
กําหนดโดยกรมตรวจบัญ ชี สหกรณ์ เ พื่ อ ให้ท่ า น
ทราบถึ งฐานะทางการเงินของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้ น
4. บริ ษทั จะให้คาํ แนะนําในการบริ หารการเงินการ
บัญชี ตามที่ สมควร โดยไม่ ถือเป็ นค่ าบริ การพิเศษ
กรณี มีขอ้ สังเกตทางการเงินการบัญชี ที่สาํ คัญที่ พบ
ในระหว่ า งการตรวจสอบ บริ ษัท จะแจ้ ง ให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
5.บริ ษทั ยิ น ดี จ ะเข้า ร่ วมประชุ ม ใหญ่ ห รื อ ประชุ ม
คณะกรรมการตามที่ สหกรณ์ น ัด หมายเป็ นการ
ล่ ว งหน้า เฉพาะกรณี ที่ เ กี่ ยวข้ อ งอัน ผูป้ ระกอบ
วิ ชาชี พ ต้อ งปฏิ บ ัติ เพื่ อ ประโยชน์ ในการแสดง
ความเห็นต่ องบการเงินหรื อตรวจสอบ และสงวน
สิ ทธิ์ อาจไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุ มกับสหกรณ์ใน
กรณี จาํ เป็ นอย่างยิ่งมิ อาจก้าวล่ วงได้
6. วิ ธีการยืนยันยอดหุ ้น หนี้ เงิ น รั บ ฝากสมาชิ ก ให้
เป็ นไปตามที่ บริ ษทั กําหนด

ปฎิบตั ิ งานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
สอบบัญชี และระเบี ยบกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ซึ่ งต้อง
ปฎิ บตั ิ ตามข้อกําหนดในจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ รวมถึ งการที่ ขา้ พเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พตลอดการตรวจสอบ การ
ปฎิ บตั ิ งาน

3. การเข้าปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบบัญชี

4. รายงานผลการ
ตรวจสอบ

1. ปฏิ บ ัติ งานสอบบัญ ชี โดยผูส้ อบบัญ ชี / หรื อ ผูช้ ่ ว ย
สอบบัญชี ครั้งละ 2 – 4 คน
(ครั้งละ 2-4 วันทําการ)
2. เข้าตรวจสอบ รวม 4 ครั้งต่ อปี
1 . รา ยงา น ผ ล ก า รสอ บ บั ญ ชี พ ร้ อ ม เสน อ ก า ร
วิ เคราะห์งบการเงิน ระหว่ างปี 1 ครั้ง
2. รายงานผลการสอบบัญชี ประจําปี ตามระเบี ยบที่ น าย
ทะเบี ยนสหกรณ์กาํ หนด
3. ให้คาํ แนะนําในการบริ ห ารการเงิ น การบัญ ชี ต ามที่
เห็นสมควร และแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. เข้าร่ วมประชุ มเสนอรายงานการสอบบัญชี ประจําปี
ต่ อที่ ประชุ มใหญ่ และเข้าร่ วมประชุ ม กับ
คณะกรรมการดําเนิ นการตามที่ สหกรณ์แจ้งให้ทราบ
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รายการ
5. ค่ าธรรมเนี ยมบริ การ

6. ข้อมูลอื่ น

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด

จํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่ นบาทถ้วน) เบิ กจ่ าย
ดังนี้
งวด 1 จํานวน 30,000 บาท
หลังจากรายงานงบกลางปี ภายใน 3 วันทําการ
งวด 2 จํานวน 50,000 บาท
เมื่ อสหกรณ์รับรายงานการสอบบัญชีปี 2562 แล้ว
ภายใน 3 วันทําการ
1. บริ ษทั รับรองว่ าผูส้ อบบัญชี ที่กาํ หนดรับ งานสอบ
บัญชี สหกรณ์อื่นที่ มีปีบัญ ชี เ ดี ยวกับ สหกรณ์ ข อง
ท่ า นไม่ เ กิ น จํ า นวนที่ ก รมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์
กําหนด
2. ผูส้ อบบัญ ชี ที่ ก ํา หนดและผูช้ ่ ว ยผู ้สอบบั ญ ชี มี
คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ป ระกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์
กําหนด
3. การวิ เคราะห์งบการเงินเป็ นบริ การเสริ ม ซึ่ งขึ้ นอยู่
กับความประสงค์ของสหกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการ
วิ เคราะห์งบการเงินโดยใช้อตั ราส่ วน ( CAMELS
Analysis )
4.หากสหกรณ์ชาํ ระค่ าบริ การไม่ เป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ในใบเสนอราคานี้ ไม่ ว่าด้วยประการใดๆ ให้ถือว่ า
สหกรณ์ผิดนัดชําระหนี้ ตอ้ งชําระค่ าปรั บ ล่ า ช้า วัน
ละ 500 บาท นับแต่ วนั พ้นกําหนดชําระจนกว่ า จะ
ชํา ระให้เ สร็ จ สิ้ น และบริ ษทั อาจสงวนสิ ท ธิ์ ยึ ด
หน่ วงหรื อใช้สิท ธิ์ ไม่ ส่งมอบรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี แ ก่ สหกรณ์ จ นกว่ า สหกรณ์ จ ะปฏิ บ ัติ ใ ห้
เป็ นไปตามสัญ ญา เว้น การล่ า ช้า นั้น เกิ ด ขึ้ น โดย
บริ ษทั ได้แสดงความยินยอมตามที่ สหกรณ์ เ สนอ
โดยชัดแจ้ง
5. เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี หรื อมี เหตุ จาํ เป็ น
อื่ นอันมิ อาจก้าวล่ วงได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะเปลี่ ยนแปลงแผนการปฏิ บตั ิ งานตามที่ เห็นว่ า
จําเป็ น โดยไม่ จาํ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่ วงหน้า
ทั้งนี้ โดยไม่ ประทบกระเทื อนถึ งมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบี ยบ
ที่ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์กาํ หนด

จํานวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่ นห้าพันบาทถ้วน) เก็บครั้ง
เดี ยวเมื่ องบการเงินได้ผ่านการอนุ มตั ิจากที่ ประชุมใหญ่
เรี ยบร้อยแล้ว

1. ข้ า พเจ้า ขอรั บ รองว่ า ผูส้ อบบัญ ชี ข องข้า พเจ้า รั บ
งานสอบบั ญ ชี ส หก รณ์ อื่ น ที่ มี ปี บั ญ ชี เ ดี ยวกั บ
สหกรณ์ ข องท่ า นไม่ เ กิ น จํา นวนที่ ก รมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์กาํ หนด
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ า ผูส้ อบบัญชี และผูช้ ่ วยบัญชี และ
ผูช้ ่ ว ยผูส้ อบบัญ ชี มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ร ะเบี ยบกรม
ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์กาํ หนด
3. ระยะเวลาการแสดงความเห็นต่ องบการเงินและส่ ง
มอบรายงานการสอบบัญชี หลังจากสหกรณ์ได้จดั ทํา
งบการเงินเสร็ จสมบูรณ์ แล้วภายใน 3 วัน

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ ชุดที่ 38 ได้พจิ ารณาข้อเสนอของผูส้ อบบัญชีท้งั 2 บริษทั แล้ว เห็นควรเลือก บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
( นางสาวจันตา โปทาเมือง เลขทะเบียน 11032 สํารอง นางศิริเ พชร สุ นทรวิภ าค เลขทะเบียน 8338) เป็ นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ประจําปี 2563 เนื่องจากบริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด มีค วาม
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ มีประสบการณ์ตรวจสอบในสหกรณ์ขนาดใหญ่หลายแห่ง มีมาตรฐานสอบบัญชีและระเบียบที่ก รม
ตรวจบัญชีกาํ หนด โดยกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็ นเงิน จํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………….………….……..………………
………………………………………………………………………………………………………….…………….………..

4.7 เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประจําปี 2563
---------------------------------------------------------------->>>
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 68 กําหนดให้สหกรณ์ มีค ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด ปี พ. ศ. 2562 ชุดที่ 38 มีจาํ นวน 15
คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางประภาพร
นางสาวชญานิษฐ์
นางประดิษฐา
นางสาวชัญญานุช
นายไสว
นายจงดี
นายสิทธิศกั ดิ์
นายนิพนธ์
นายเบญจพล
นายบุญโพธิ์
นายอัษฎาวุธ
นางวีณา
นางวารุณี
นางสาวณินญ์ณพัชค์
นายรุ่งเรือง

ธนวิรุฬห์
เล้าประเสริฐ
จันทร์วฒั รังกูล
ชนะอุดมภัสสร
ตั้งพรสัจจาเลิศ
พัฒนาสันติชยั
วิไลกิจ
พิทกั ษ์วงศ์
จันทร์เจริญ
พุม่ เจริญ
โดมศรีฟ้า
หอมศิริ
ไตรสารศรี
ชัยสันทนะ
ฐิตยานุวฒั น์

ประธานกรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูช้ ่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (เกษียณอายุ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ระหว่างปี 2562 กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี จํานวน 9 คน ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการ จึง
กําหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 39 เพือ่ แทนกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ซึ่งครบวาระ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางประภาพร
นางประดิษฐา
นางสาวชัญญานุช
นายจงดี
นายนิพนธ์
นายเบญจพล
นายบุญโพธิ์
นายอัษฎาวุธ
นางวารุณี

ธนวิรุฬห์
จันทร์วฒั รังกูล
ชนะอุดมภัสสร
พัฒนาสันติชยั
พิทกั ษ์วงศ์
จันทร์เจริญ
พุม่ เจริญ
โดมศรีฟ้า
ไตรสารศรี

ประธานกรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (เกษียณอายุ)
กรรมการ
กรรมการ
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โดยในการนี้ที่ประชุมต้องเลือกประธานและกรรมการทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลง โดยเลือกตั้งประธานจํานวน 1 คน
และกรรมการรวมจํานวน 8 คน ลําดับที่ 1,4 ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งอีกต้องว่างเว้น (ตามข้อบังคับ สหกรณ์ ข ้อ 70) ลําดับ ที่
7,9 ไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง (ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 72(3) (8) ) และลําดับที่ 2,3,5,6,8 มีสิท ธิล งรับ เลือ กตั้งได้อีก
เป็ นวาระที่ 2 ปี ที่ 1 (ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 70)
และเนื่องด้วยต้องมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข้าใหม่ ทดแทนกรรมการที่อ อกก่อ นครบกําหนดวาระ 2 ปี
จํานวน 2 ตําแหน่ง ให้ผู้ที่ได้คะแนนเสี ยงน้อ ยที่สุด 2 ลําดับ สุ ดท้าย ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่อ อกก่อ นครบวาระ
ดังกล่าว โดยจะมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี หลังจากนั้นให้เป็ นไปตามข้อกําหนดแห่งข้อบังคับของสหกรณ์
คงเหลือกรรมการดําเนินการ ที่ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน 6 ท่าน ในปี 2563 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวชญานิษฐ์
นายสิทธิศกั ดิ์
นายไสว
นางวีณา
นางสาวณินญ์ณพัชค์
นายรุ่งเรือง

เล้าประเสริ ฐ
วิไลกิจ
ตั้งพรสัจจาเลิศ
หอมศิริ
ชัยสันทนะ
ฐิตยานุวฒั น์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………...……
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอืน่ ๆ
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ระเบียบวาระที่ 5
5.1 เรื่องอื่น ๆ
------------------------------------------>>>
___________________________ _________________ _________________
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สิ ทธิประโยชน์ / สวัสดิการสมาชิก
บริการด้ านเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ

0.50 %
2.85 %

ต่ อปี
ต่ อปี

บริการด้ านสิ นเชื่อ
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เงินกู้สามัญสุ ขใจ
เงินกู้เพือ่ การศึกษา
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ อสังหาริมทรัพย์
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ เอนกประสงค์

7.55 %
7.55 %
7.30 %
6.00 %
5.00 %
5.55 %
5.30 %
6.00 %

ต่ อปี
ต่ อปี
ต่ อปี
ต่ อปี
ต่ อปี
ต่ อปี
ต่ อปี
ต่ อปี

79

80

81

