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บัดนี้ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพ ย์กรมอู่ท หารเรือ จากัด ชุ ดที่ ๖๕ ได้บ ริหารงาน
จนครบวาระ ๑ ปี โดยในรอบปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้บริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์
กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิก
โดยได้ พิ จ ารณาปรับ แนวทางการบริหารจั ด การในเชิ ง บวก เพื่ อให้เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ส มาชิ ก การปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิ ก อาทิ เช่ น การปรั บลดอั ตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ยื มประเภทต่ างๆ การพั กช าระหนี้ เงิ นต้ น การปรั บเพิ่ มเติ ม
ทุนสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล การหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว เป็นต้น
แต่ อย่ า งไรก็ ต าม ก็มี ปั จ จั ย ด้ า นลบที่ ส่ ง ผลกระทบกับ สหกรณ์ อย่ า งรุน แรงในปี ๒๕๖๔ นี้ ได้ แ ก่
สถานการณ์ของ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มิ ถุน ายน ๒๕๖๔ นั้ น สหกรณ์ ในฐานะเจ้ า หนี้ ก ลุ่ ม สหกรณ์ ถู กปรับ โครงสร้า งหนี้ ภายใต้ เงื่ อนไข
ที่แผนฟื้นฟูกิจการกาหนด อีกทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังได้กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์สาหรับสหกรณ์ที่มีเงิน
ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้สหกรณ์ ทยอยรับรู้การด้อยค่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี
ในการนี้ สหกรณ์จาเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด ส่งผลให้ในปี ๒๕๖๔ สหกรณ์
จะต้องตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้กาไรสุทธิของสหกรณ์ในปีนี้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้ประมาณการไว้ ส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการ
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ จึงขอให้สมาชิกรับทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ
จะดาเนินการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะผ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมกัน
ท้ายที่สุดนี้ กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาไว้วางใจให้ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด ชุดที่ ๖๕ ได้ทาหน้าที่บริหารกิจการของสหกรณ์เป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณ
คณะกรรมการดาเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกัน
เป็นกาลังสาคัญในการปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเทจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามนโยบายที่
สาคัญของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด ที่ว่า “มิได้มุ่งหวังกาไรสูงสุด แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของมาชิก”
ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยทั่วกัน
พลเรือโท
(วิโรจน์ นิลพงษ์)
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เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการประจาปี 2565
เรียน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2565
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และเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการประจาปี 2565 โดยผู้แทนสมาชิก ในวัน พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
2565 ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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4.1 อนุมัติแสดงงบฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2564
4.2 อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564
4.3 อนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การกู้ยืม และการค้าประกันประจาปี 2565
4.4 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565
4.5 อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปี 2565
4.6 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2565
4.7 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจาปี 2565
4.8 เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565
4.9 การลงทุนของสหกรณ์ ประจาปี 2565
4.10 อนุมัติการนาเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- 10 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
กาหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565
และเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร. ประจาปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ
เวลา 08.30 น. - ผู้แทนสมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุมฯ
เวลา 09.00 น. - เปิดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565
- ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
- ปิดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2565

- 11 อัตราดอกเบี้ย สอ.อร.ปี 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กู้ฉุกเฉิน
- ร้อยละ 5.65 ต่อปี
- ร้อยละ 5.15 ต่อปี

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2.75
2.50
2.75
2.50
3.75

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

(1 มิ.ย. – 31 พ.ค.64)
(1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)
(1 มิ.ย. – 31 พ.ค.64)
(1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)
(1 ม.ค. – 31 ม.ค.64)

(1 ม.ค. – 31 พ.ค.64) มีเฉลี่ยคืน
(1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64) ไม่มีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กู้สามัญ (บุคคลค้าประกัน)
- ร้อยละ 6.00 ต่อปี
(1 ม.ค. – 31 พ.ค.64) มีเฉลี่ยคืน
- ร้อยละ 5.65 ต่อปี
(1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64) มีเฉลี่ยคืน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กู้สามัญ (วงเงินหุ้นค้าประกัน)
- ร้อยละ 6.00 ต่อปี
(1 ม.ค. – 31 พ.ค.64)
- ร้อยละ 5.65 ต่อปี
(1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)
- ร้อยละ 4.75 ต่อปี
(1 ม.ค. – 31 พ.ค.64)
- ร้อยละ 4.25 ต่อปี
(1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)

มีเฉลี่ยคืน
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม พิเศษ
- ร้อยละ 4.75 ต่อปี
(1 ม.ค. – 31 พ.ค.64)
- ปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 3.00 ต่อปี (1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันบวกอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (กนง.)
(กนง. = คณะกรรมการนโยบายการเงิน )
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สอ.อร.
สอ.อร.ดำเนินกิจกำร
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย
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คณะอนุกรรมการลงทุน

ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงินและลงทุน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ ายสินเชื่ อ

ฝ่ ายจัดการ

ฝ่ ายทะเบียนและข้ อมูล

ฝายธุรการ

- 14 คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
ชุดที่ 65 ( ประจาปี 2564 )

ที่ปรึกษา

พล.ร.ท. วิโรจน์ นิลพงษ์
ประธานกรรมการ

พล.ร.ท.บงกช ผาสุ ข
รองประธานกรรมการ

พล.ร.ต. สกล สิ ริปทุมรัตน์
รองประธานกรรมการ

พล.ร.ต.พงษ์ สันต์ สมัยคมสั น
ประธานอนุกรรมการศึกษา

น.อ. ภูธรา อินม่ วง
กรรมการและทาหน้าที่ผจู ้ ดั การ

พล.ร.ต. ธิติ นาวานุเคราะห์
ประธานอนุกรรมการลงทุน

น.อ. นพปฎล ชะนะ
อนุกรรมการศึกษา

ร.ท.สุ ริยา โลธิเสน
กรรมการและเหรัญญิก

น.อ. วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์ สินธ์
อนุกรรมการลงทุนและเลขานุการ

น.อ. พลกฤษณ์ เมฆขุนทด
อนุกรรมการศึกษาและเลขานุการ

พล.ร.ท. กวี องคะศิลป์

ร.อ. ณรงค์ ชู ชื่น
อนุกรรมการลงทุน

พล.ร.ต. รัชฐ์ ชัย จันทร์ ส่งเสริม
รองประธานกรรมการ

น.อ. พลกฤษณ์ เมฆขุนทด
กรรมการและเลขานุการ

น.อ. พรชัย จ้ อยจารู ญ
ประธานอนุกรรมการเงินกู้

น.อ. วัฐนัย ขาละม้ าย
อนุกรรมการเงินกูแ้ ละเลขานุการ

น.ท. มนตรี ทาคง
อนุกรรมการเงินกู้
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ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด

น.อ. ภูธรา อินม่ วง
ผูจ้ ดั การ

ร.ท.สมชัย กระแบกหอม
นายทหารการเงินสหกรณ์

ร.ท. สุ ริยา โลธิเสน
นายทหารการเงินสหกรณ์

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายการเงินและลงทุน

เยาวเรศ เพ็ชรน้อย
หัวหน้าฝ่ายธุรการและ
เลขานุการผู้จัดการ

ปิยพร วงศ์รักษา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
ลงทุน

ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายบัญชี

ขจรเกียรติ เรืองเขียว
สรวีย์ รัศมีประเสริฐสุข
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและสินเชื่อหน่วยนอก เจ้าหน้าที่บัญชี

พัชรินทร์ จอมคาสิงห์ จิราภรณ์ โมราราย นวลปราง ตุลวรรธนะ
รัตนา ฉิมเฉิด
อรรถพล หน่อนาค
ธุรการและรักษาสถานที่ รับฝาก-ถอนออมทรัพย์ หัวหน้าสาขาสัตหีบและ สินเชื่อหน่วย อล.ทร.,ชย.ทร., สินเชื่อหน่วย อร.
สินเชื่อหน่วย อจปร.อร. อรม.อร.และพนักงานราชการ

สาขาสมุทรปราการ

วิภาดา ปานทอง
เจ้าหน้าที่สาขาสมุทรปราการ

สาขาสัตหีบ

ธนกฤต โตประเสริฐ
เจ้าหน้าที่สาขาสัตหีบ

ฝ่ายทะเบียนและข้อมูล

พัชนี งามสังวร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและ
ข้อมูล

สิรภพ มะนาวหวาน
เจ้าหน้าที่ขอ้ มูลและ
เจ้าหน้าที่หน่วยสมทบ

- 16 -

กิจกรรมสาคัญต่างๆ ของ สอ.อร.ในรอบปี 2564
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 สอ.อร. เมื่อ 8 มี.ค.64
ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ

- 17 สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.อร. โดย พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ ประธานกรรมการดาเนินการ
กล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อ วันที่ 5 - 6 เมษายน 2564

- 18 เปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินลงทุน และเงินให้สมาชิกกู้ยืมของ สอ.อร.
ตั้งแต่ ปี 2554 - 2564

ทุนเรือนหุ้นและทุนสารอง

ล้านบาท
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ทุนเรือนหุน้

2554
871

2555
940

2556
1006

2557
1066

2558
1112

2559
1163

2560
1204

2561
1246

2562
1263

2563
1280

2564
1272

ทุนสำรอง

99

109

118

130

143

160

177

196

214

225

233

ล้ำนบำท1600

เงินรับฝาก

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

เงินรับฝำก

ล้านบาท

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

889

1029

1145

1253

1306

1409

1463

1500

1532

1412

1403

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

เงินให้สมำชิกกูย้ ืม
ล ้านบาท
3000
2500

เงินให้สมาชิกกู้

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1034 1121 1264 1263 1255 1223 1191 1131 1051

968

894

เงินลงทุน

2000
1500
1000
500
0

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
เงินลงทุน 1133 1335 1446 1452 1403 1664 1830 2221 2196 2196 2743
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ระเบียบวาระที่ 1


เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 20 ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เรื่องที่ 1. ……………..............................……….....………………………………………………..…………....................................…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………

เรื่องที่ 2. …………..............................……….....………………………………………………..…………....................................…..……………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………

เรื่องที่ 3. ……………..............................………………………………….........................................………………………………….…..…………
…………………………………………........………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………

ที่ประชุม ฯ

รับทราบ

 โรงพยาบาลธรรมชาติ
🚫 ไขมันในเลือดสูง 🚫
แทนที่จะหายามากินให้ปวดหัวตับพัง ก็หากระเทียมสดมากินวันละ 10 กลีบ กิน
หอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัว
--------------------------
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ระเบียบวาระที่ 2


เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564

- 22 ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
ตามที่ สอ.อร. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ นั้น สอ.อร. ได้จัดทาร่างรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2564 (ผนวก ก) ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 140 คน พิจารณา ตามหนังสือที่ สอ.อร.
140/2564 ลง 27 เม.ย.64 เรื่อง เห็นชอบร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
ปรากฏว่า เมื่อพ้นกาหนดวันที่ 31 พ.ค.2564 แล้ว ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมคนใดเสนอขอแก้ไ ข
ร่างรายงานการประชุมดังกล่าว และได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
ที่ประชุม ฯ

รับรอง

 โรงพยาบาลธรรมชาติ
🚫 ปวดหัว 🚫
ให้หาผักคะน้าหรือปวยเล้ง(แมกนีเซียม)กินวันละ 4 ขีดและกินปลาทูอีกวันละ 2 ตัว
(น้ามันปลาลดการอักเสบได้)หรือจะชงโกโก้กินก็ช่วยได้
--------------------------
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ระเบียบวาระที่ 3


เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564
3.2 การรับสมาชิกเข้าใหม่และการขาดจากสมาชิกภาพในระหว่างปี 2564
3.3 เรื่องการดาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
และชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด
3.4 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2564
3.5 หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
3.6 การเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
3.7 การถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี และการถูกลงโทษของสหกรณ์
ปี 2564
3.8 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ที่ได้รับจากสหกรณ์ในปี 2564

- 24 3.1 รายงานผลการดาเนินกิจการ ประจาปี 2564
การดาเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร. ชุดที่ 65 ประจาปี 2564
สรุปได้ดังนี้
1. ด้านสินทรัพย์
สินทรัพย์
1.สินทรัพย์หมุนเวียน
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวม

ปี 2564
826,262,213.78
3,464,542,525.88
4,290,804,739.66

ปี 2563
855,927,833.00 บาท
2,986,809,847.19 บาท
3,842,737,680.19 บาท

2. ด้านหนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สิน
1.หนี้สินหมุนเวียน
2.หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
1.ทุนเรือนหุ้น
2.ทุนสารอง
3.ทุนสะสม
4.กาไร(ขาดทุน)จากเงินทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
5.กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

ปี 2564

ปี 2563

2,629,756,264.70 2,127,649,657.59 บาท
15,358,880.00
30,250,930.00 บาท
2,660,115,144.70 2,157,900,587.59 บาท
1,272,629,060.00 1,280,677,890.00 บาท
233,620,721.68
225,137,066.79 บาท
9,018,912.82
10,378,714.15 บาท
63,020,667.66
84,083,132.37 บาท
52,400,232.80
84,560,289.29 บาท
1,630,689,594.96 1,684,837,092.60 บาท
4,290,804,739.66 3,842,737,680.19 บาท

- 25 รายรับและรายจ่ายของ สอ.อร.ในปี 2564
สหกรณ์ดังนี้

สอ.อร. มีที่มาของรายรับทั้งจากภายในและภายนอก

รายรับ 2564
รายการ

1. ดอกเบี้ยรับสมาชิกกู้ยืม
2. ดอกเบี้ยรับสหกรณ์อื่นกู้ยืม
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
5. ผลตอบแทนการลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
รวมรายรับทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)

คิดเป็น %

53,274,569.32 35.69
1,840,261.67
1.23
16,281.86
0.01
13,534,665.48
9.06
80,523,085.49 53.94
113,640.27
0.08
149,286,222.23 100.00

- 26 รายรับ 2564 (แบ่งตามแหล่งที่มา)
รายรับจากภายในสหกรณ์
1. ดอกเบี้ยรับสมาชิกกู้ยืม
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

รวมรายรับจากภายในสหกรณ์
รายรับจากภายนอกสหกรณ์
1. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
2. ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
4. ผลตอบแทนการลงทุน

รวมรายได้จากภายนอก
รวมรายรับทั้งสิ้น

จานวนเงิน
53,274,569.32
1,850.00
4,197.50

53,280,616.82

96,005,605.41
149,286,222.23

ภายนอก,
35.69%

35.69

16,281.86
1,840,261.67
13,518,383.62
80,630,678.26

เปรียบเทียบแหล่งที่มาของรายรับจากภายในและภายนอก

ภายใน,

คิดเป็น %

64.31%

64.31
100.00

- 27 -

รายจ่าย 2564
รายการ

จานวน (บาท)

คิดเป็น %

1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

36,576,483.29

37.75

2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ระยะสั้น

17,498,007.84

18.06

390,760.02

0.40

4. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ

10,670,738.28

11.01

5. ด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย

31,750,000.00

32.77

96,885,989.43

100

3. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

3. ดอกเบี้ยจ่ายเงิน
กู้ยืมระยะยาว
0.40%

4. ค่าใช้จ่าย
ดาเนินการ
11.01%

2. ดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ระยะสั้น
18.06%

5. ด้อยค่าหุ้นกู้
บมจ.การบินไทย
32.77%
1. ดอกเบี้ย
จ่ายเงินรับฝาก
37.75%

สรุป

รายจ่าย 2564

รายรับทั้งสิ้น
รายจ่ายทั้งสิ้น
กาไรสุทธิ

149,286,222.23 บาท
96,885,989.43 บาท
52,400,232.80 บาท

- 28 ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการดาเนินการได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก สอ.อร. และเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกโดยรวม ทั้งที่อยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ได้ครบถ้วนแล้ว ดังนี้
1. การประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.
คณะกรรมการดาเนินการ ได้จัดให้มีการประชุมทุกเดือนๆ ละครั้ง รวม 13 ครั้ง ซึ่งการประชุมครั้ง
สุดท้ายมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในการประชุมแต่ละครั้งได้พิจารณาตรวจสอบ และดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ การรับทราบผลการตรวจสอบกิจการจาก นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้ตรวจสอบกิจการ ฐานะการเงิน
ประจาเดือนของ สอ.อร. พิจารณาการรับรองสมาชิกเข้าใหม่-ขาดสมาชิกภาพ พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกเพิ่ม-ลดเงินค่า
หุ้นรายเดือน พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ พิจารณาการลงทุน พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย
ดูแลการใช้ เงินทุนสาธารณะประโยชน์ ทุ นเพื่อการศึกษาอบรม ทุนสวัสดิ การ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงให้ สอ.อร. มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
สมาชิกทุกคน
2. การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์
- บริจาคบารุงสภากาชาดไทย
- บริจาคถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์, ชสอ. , สอ.ม.อ.
- บริจาคถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองทัพเรือ
รวมการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ทั้งสิ้น

= 5,000.- บาท
= 3,000.- บาท
= 1,000.- บาท
= 9,000.- บาท

3. การใช้ทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
ทุนเรียนดี
- จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกศึกษาต่อ ม.1 จานวน 11 ทุนๆ ละ 4,000.- เป็นเงิน = 44,000.-บาท
- ”
”
” ม.4
” 14 ” ” 5,000.- ” = 70,000.-บาท
- ”

”

” อุดมศึกษา ” 18 ” ” 6,000.-

” = 108,000.-บาท

รวมทุนเพื่อการศึกษา เรียนดี
43 ทุน
เป็นเงิน = 222,000.-บาท
ทุนส่งเสริมการเรียน
- จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกศึกษาต่อ ม.4 จานวน 3 ทุนๆ ละ 2,500.- เป็นเงิน = 7,500.-บาท
- ”

”

” อุดมศึกษา ” 2 ” ” 3,000.-

รวมทุนเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการเรียน 5 ทุน
รวมการใช้ทุนเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น
48 ทุน

”

= 6,000.-บาท

เป็นเงิน = 13,500.-บาท
”
= 235,500.-บาท

- 29 4. การใช้ทุนสวัสดิการ
- จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทาศพ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 36 ราย เป็นเงิน 530,000.- บาท
- ”
”
” ภรรยา สมาชิก ”
”
7 ราย
”
47,000.- บาท
- ”
”
” สามี สมาชิก ”
”
3 ราย
”
14,500.- บาท
- จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทาศพ บิดา สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 33 ราย เป็นเงิน 115,250.- บาท
- ”
”
” มารดา ” ”
”
45 ราย ” 164,750.- บาท
- ”
”
” บุตร ” ”
”
1 ราย
”
3,750.- บาท
- ” รับขวัญทายาทสมาชิกเกิดใหม่
”
”
4 ราย
”
12,000.- บาท
- ” จ่ายค่าช่วยเหลือบุตรพิเศษ
”
”
6 ราย
”
6,000.- บาท
- ” ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกเจ็บป่วย
”
93 ราย
” 182,508.- บาท
- ” ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย
”
2 ราย
”
20,000.- บาท
- ” เป็นการเพิ่มเงินฝากให้แก่สมาชิกที่พน้ จากราชการ ปี 2564 = 91 ราย ” 561,500.-บาท
- ” เพิ่มเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเกื้อกูลแก่สมาชิกอาวุโสครบรอบวันเกิด 705 ราย ” 1,053,100.-บาท
รวมใช้ทุนสวัสดิการทั้งสิ้น
=
2,710,358.- บาท
------------------------------------------------------------------------------------

รายจ่ายเงินงบประมาณประจาปี 2564
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
หมวดรายจ่าย
หมวดเงินเดือน
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่

งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว
ที่ขอตั้ง (บาท)
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

รวม

6,200,000.6,200,000.-

6,097,830.6,097,830.-

102,170.102,170.-

หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนหน่วยงาน
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม อร.
- ค่ารับรอง
- ค่าพาหนะกรรมการ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าตรวจสอบกิจการ
- ค่าสอบบัญชี
รวม

30,000.240,000.60,000.150,000.200,000.72,000.110,000.862,000.-

30,000.240,000.28,961.153,200.101,350.72,000.110,000.735,511.-

31,039.- 3,200.98,650.308,489.-

- 30 หมวดรายจ่าย
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
- ค่าวันสถาปนาฯ สอ.อร.
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
- ค่าสมทบประกันสังคม
- เงินสมทบกองทุนทดแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าประชาสัมพันธ์
- ค่าซ่อมบารุงสานักงาน
- โครงการสัมมนาสมาชิก/ผู้แทนสมาชิก
- โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
- โครงการฝึกอาชีพแก่สมาชิก
- โครงการวันออมแห่งชาติ
- ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์
- ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส
- เงินอุดหนุนพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
- ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
- ค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ค่าธรรมเนียม TMB บิซิเนส ทัช
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป
รวม
หมวดค่าวัสดุ
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์และของใช้ฯ
รวม
หมวดครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม

ที่ประชุม ฯ

รับทราบ

งบประมาณ
ที่ขอตั้ง (บาท)

เบิกจ่ายแล้ว
(บาท)

1,100,000.- 1,025,914.32
45,000.0.200,000.151,965.50
120,000.71,400.4,600.3,800.30,000.9,600.20,000.6,750.20,000.6,000.50,000.0.150,000.0.170,000.161,968.20,000.0.20,000.16,000.45,000.44,400.270,000.233,000.35,000.0.120,000.35,988.25,000.0.45,000.72,814.93
6,000.6,078.00
30,000.0.100,000.88,120.29
2,625,600.- 1,933,799.04

คงเหลือ
(บาท)
74,085.68
45,000.48,034.50
48,600.800.20,400.13,250.14,000.50,000.150,000.8,032.20,000.4,000.600.37,000.35,000.84,012.25,000.-27,814.93
-78.00
30,000.11,879.71
691,800.96

200,000.200,000.-

56,881.85
56,881.85

143,118.15
143,118.15

323,000.323,000.-

45,858.99
45,858.99

277,141.01
277,141.01

- 31 สมาชิกภาพ
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกรวม
จานวนสมาชิก ยกมา 1 ม.ค. 64

2,801 ราย

277 ราย

3,078 ราย

เข้าใหม่ ระหว่างปี ม.ค.-ธ.ค. 64

23 ราย

7 ราย

30 ราย

ขาดจากสมาชิกภาพระหว่างปี ม.ค.-ธ.ค.64

100 ราย

11 ราย

111 ราย

2,724 ราย

273 ราย

2,997 ราย

สมาชิกลดลง

81 ราย

คงเหลือ 31 ธ.ค. 64

ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 2564
รับเงินค่าหุ้นระหว่างปี 2564
ถอนเงินค่าหุ้นระหว่างปี 2564
คงเหลือทุนเรือนหุ้นเมื่อสิ้นปี 2564
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น/ -ลดลง

1,280,677,890.27,042,320.35,091,150.1,272,629,060.- 8,048,830.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ พิเศษ ออมทรัพย์ ทวีสิน รวมเงินรับฝาก
(บาท)

เงินรับฝากเมื่อต้นปี 64
เงินรับฝากระหว่างปี 64
ถอนเงินฝากระหว่างปี 64
เงินรับฝากคงเหลือสิ้นปี 64
ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

732,719,496.85 675,142,784.82 4,492,500.00 1,412,354,781.67
55,260,218.76 48,993,955.95 2,164,500.00 106,418,674.71
69,525,636.92 41,586,622.79 3,808,000.00 114,920,259.71
718,454,078.69 682,550,117.98 2,849,000.00 1,403,853,196.67
(14,265,418.16) 7,407,333.16 (1,643,500.00)
(8,501,585.00)

การยืมเงินเพื่อการลงทุน
เงินยืมเมื่อต้นปี 2564
บวก เงินยืมระหว่างปี 2564
หัก ชาระคืนเงินยืมระหว่างปี
เงินยืมคงเหลือสิ้นปี 2564

เงินยืม อร.
10,000,000.10,000,000.-

เงินยืม อรม. อร.
5,000,000.5,000,000.-

- 32 การขายตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารเพื่อการลงทุน
ธ.กรุงเทพ ธ.ทหารไทยฯ ธ.กรุงศรีฯ ธ.ICBC
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อต้นปี 2564
85
294
329
0
708
บวก ขายตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างปี 2564 2,539
177
4,588
400
7,704
หัก ชาระคืน ”
” 2564 2,474
187
4,332
200
7,193
รวมตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือสิ้นปี 2564

150

284

585

200

1,219

การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สามัญ

ฉุกเฉิน

พิเศษ

937,480,496.- 7,679,305.- 22,891,411.เงินให้กู้คงเหลือต้นปี 2564
บวก เงินให้กู้ระหว่างปี 2564
239,739,462.- 34,360,400.- 1,394,875.หัก รับชาระคืนระหว่างปี 2564
314,684,668.- 31,391,905.- 2,270,950.เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี 2564
862,535,290.- 10,647,800.- 22,015,336.ยอดเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น(ลดลง) (74,945,206.-) 2,968,495.- (876,075.-)

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
สอ.กฝร.

สอ.สพ.ทร.

เงินให้กู้คงเหลือต้นปี 2564

73,000,000.-

44,600,000.-

บวก เงินให้กู้ระหว่างปี 2564

80,000,000.-

0.-

หัก รับชาระคืนระหว่างปี 2564

79,700,000.-

44,600,000.-

เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี 2564

73,300,000.-

0.-

รวมเงินให้กู้
968,051,212.275,494,737.348,347,523.895,198,426.(72,852,786.-)
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ที่

รายการ

ยอดยกมาต้นปี

ลงทุนระหว่างปี

ครบกาหนด
ระหว่างปี

คงเหลือสิ้นปี

1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ(ชสอ.)
160,000,000.160,000,000.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหารฯ(ช.น.ส.ท.)
50,000,000.- 20,000,000.70,000,000.3 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จากัด
50,000.50,000.4 เงินฝากสหกรณ์อื่น
2,604,835.04
34,633.10
2,570,201.94
5 เงินฝากประจา ชสอ.
142,800,000.- 70,000,000.70,000,000.142,800,000.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ช.น.ส.ท.
242,000,000.- 210,000,000.- 110,000,000.342,000,000.7 หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
30,000,000.30,000,000.8 หุ้นกู้ บมจ. M.B.K.
90,000,000.90,000,000.9 หุ้นกู้ บมจ. CPF
300,000,000.300,000,000.10 หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
30,000,000.- 100,000,000.130,000,000.11 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
160,000,000.50,000,000.110,000,000.12 หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
635,000,000.635,000,000.13 หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
50,000,000.50,000,000.0.14 หุ้นกู้ บมจ. IRPC ปิโตรเลียม
40,000,000.- 55,000,000.40,000,000.55,000,000.15 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
225,000,000.- 210,000,000.50,000,000.385,000,000.16 หุ้นกู้ บมจ. น้าประปาไทย
10,000,000.10,000,000.17 หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
15,000,000.15,000,000.18 หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
50,000,000.50,000,000.19 หุ้นกู้ บมจ. อินโดรรามาเวนเจอร์
191,000,000.191,000,000.20 หุ้นกู้ บมจ. ซีพีออลล์
80,000,000.80,000,000.21 หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์
10,000,000.10,000,000.22 หุ้นกู้ บมจ. บีกริมเพาเวอร์
20,000,000.- 30,000,000.50,000,000.23 หุ้นกู้ บมจ. บี ที เอส
5,000,000.- 162,000,000.167,000,000.24 หุ้นกู้ บมจ. ดีแทคไตรเน็ต
20,000,000.20,000,000.25 หุ้นกู้ บมจ. ซี เค พี
25,000,000.- 20,000,000.45,000,000.26 หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์อินดัชตรี
0.- 55,000,000.55,000,000.27 หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังอันแตเนโกร
0.- 15,000,000.15,000,000.28 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
0.- 20,000,000.20,000,000.29 หุ้นกู้ บมจ. บางจากคอปอเรชั่น
0.- 70,000,000.70,000,000.รวมทั้งสิ้น
2,583,454,835.04 1,037,000,000.- 370,034,633.10 3,250,420,201.94
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สมาชิกสามัญ
จานวนสมาชิก ยกมา 1 ม.ค. 64

2,801 ราย

277 ราย

23 ราย

7 ราย

100 ราย

11 ราย

2,724 ราย

273 ราย

เข้าใหม่ ระหว่างปี ม.ค.-ธ.ค. 64
ขาดจากสมาชิกภาพระหว่างปี ม.ค.-ธ.ค.64
คงเหลือ 31 ธ.ค. 64
รวมสมาชิกทั้งหมด

สมาชิกสมทบ

1 ม.ค. 2564

3,078 ราย

เข้าใหม่ รวม

30 ราย

ขาดสมาชิกภาพ รวม

111 ราย

31 ธ.ค. 2564

2,997 ราย

สมาชิกลดลง

81 ราย

สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในระหว่างปี 2564 มีสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
ลาดับ
รายการ
1. ต้องการเงินค่าหุ้น / ลาออก
2. ถึงแก่กรรม
3. เกษียณอายุราชการ / ลาออก
4.

พ้นจากราชการ / ลาออก

5.

ย้ายสังกัด

6.

ให้ออกจากสมาชิกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
รวมสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในปี 2564 จานวน

จานวนสมาชิก
67 ราย
24 ราย
16 ราย
2 ราย
1 ราย
1 ราย
111 ราย
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และ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด

สอ.อร. เป็นสมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) และ
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด (ช.น.ส.ท.)
ในปี 2564 ชสอ.และ ช.น.ส.ท. มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถจ่ายเงินปันผลได้
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล และ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ดังนี้

ชสอ.
( ปี 2563 )
ช.น.ส.ท.
( ปี 2564 )

ปันผล (%)

เฉลี่ยคืน (%)

ปิดบัญชี

5.45

4.00

31 มี.ค.

3.50

1.25

30 ก.ย.

ณ 31 ธันวาคม 2564 สอ.อร. มีทุนเรือนหุ้นกับ ชสอ.และ ช.น.ส.ท. ดังนี้
ชสอ.
จานวน 160 ล้านบาท
ช.น.ส.ท.
จานวน
70 ล้านบาท

 โรงพยาบาลธรรมชาติ
🚫 ปวดหัว 🚫
ให้หาผักคะน้าหรือปวยเล้ง(แมกนีเซียม)กินวันละ 4 ขีดและกินปลาทูอีกวันละ 2 ตัว
(น้ามันปลาลดการอักเสบได้)หรือจะชงโกโก้กินก็ช่วยได้
--------------------------
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
ประจาปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เสนอ ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
นางดาริษา อร่ามเรือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด สาหรับปีทาง
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการและได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่
โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
1.4 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบประจาเดือน เสนอข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ
2.3 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.4 ตรวจสอบการดาเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่
และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
3. การปฏิบัติด้านการบริหารทั่วไป
3.1 สหกรณ์ได้กาหนดข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมไว้ เพียงพอ เหมาะสมกับการ
ดาเนินงาน ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
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เหมาะสม ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ สหกรณ์มีรายได้สูงกว่ายอดประมาณการจานวน
9,236,222.23 บาท การใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าประมาณที่ได้รับอนุมัติ จานวน 20,796,689.46 บาท
4. การปฏิบัติด้านการเงิน
4.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
4 .2 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์อื่น-สุทธิ
รวมเงินฝากชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อื่น -สุทธิ
รวม

31 ธ.ค.2564
(บาท)

164,176.00
18,764,185.30
18,928,361.30
484,800,000.00
1,694,322.86
486,498,322.86

31 ธ.ค.2563
(บาท)
174,285.00
74,990,791.92
75,165,076.92
384,800,000.00
1,914,034.27
386,714,034.27

505,422,684.16

461,879,111.19

+ เพิ่มขึ้น –ลดลง
(บาท)

-10,109.00
-56,116,606.62
-56,236,715.62
100,000,000.00
-219,711.41
99,780,288.59
43,543,572.97

เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น มียอดถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์
และสหกรณ์อื่น สาหรับเงินฝากสหกรณ์อื่นเป็นยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์เครดิตยูเ นี่ยนคลองจั่น
จากัด ซึ่งอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์จะได้รับเงินคืนปีละ 2 ครั้ง ภายใน 26 ปี มียอดยกมาจากปี
ก่อน จานวน 2,604,835.04 บาท ในปีนี้ได้รับชาระจานวน 34,633.10 บาท ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลื อ
จ านวน 2,570,201.94 บาท สหกรณ์ ไ ด้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เงิ น ฝากสหกรณ์ ดั ง กล่ า ว จ านวน
875,879.08 บาท ทาให้มียอดคงเหลือสุทธิ จานวน 1,694,322.86 บาท
5. การปฏิบัติด้านการบัญชี สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ครบวงจรควบคู่กันไป การบันทึกบัญชีไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ครบถ้วน
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6.1 จานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือดังนี้
การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
รายการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม

31 ธ.ค.2564
(คน)
2,724
273
2,997

31 ธ.ค.2563
(คน)
2,801
277
3,078

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(คน)
- 77
- 4
- 81

6.2 การให้เงินกู้ยืม ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือดังนี้
รายการ

31 ธ.ค.2564
(บาท)

31 ธ.ค.2563
(บาท)

+ เพิ่มขึ้น -ลดลง
(บาท)

1. เงินให้สมาชิกกู้ยืม
1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน

10,647,800.00

7,679,305.00

2,968,495.00

1.2 เงินกู้สามัญ

862,535,290.00

937,480,496.00

-74,945,206.00

1.3 เงินกู้พิเศษ
รวม
2. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
รวมทั้งสิ้น

22,015,336.00
895,198,426.00
73,300,000.00
968,498,426.00

22,891,411.00
968,051,212.00
117,600,000.00
1,085,651,212.00

-876,075.00
-72,852,786.00
-44,300,000.00
-117,152,786.00

สหกรณ์กาหนดระเบีย บไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทได้แก่คาขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาค้าประกัน สหกรณ์จัดทา
ไว้เรีย บร้อย ครบถ้ว นในระหว่างปี มีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้ อยได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขระหว่าง
การตรวจสอบแล้ว จากการเปรียบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชีปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน

- 39 6.3 การลงทุนทางการเงิน สหกรณ์ลงทุนในหุ้น และตั๋วสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์ พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์มียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ 2 สหกรณ์
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จากัด
หุ้นกู้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
รวม

31 ธ.ค.2564
(บาท)
230,000,000.00
50,000.00
2,533,000,000.00
2,763,050,000.00

31 ธ.ค.2563
+ เพิ่มขึ้น -ลดลง
(บาท)
(บาท)
210,000,000.00 + 20,000,000.00
50,000.00
0.00
1,986,000,000.00 547,000,000.00
2,196,050,000.00 567,000,000.00

สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด เป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง
ข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานประกอบการรับ -จ่ายเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนครบถ้วน สหกรณ์มีค่าเผื่อการปรั บมูลค่าเงินลงทุนจานวน 63,020,667.66 บาท ปีก่อนจานวน
84,083,132.37 บาท ลดลงจากปีก่อนจานวน 21,062,464.71 บาท
สาหรับหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) 635,000,000.00 บาท ได้ตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าหุ้นกู้ไว้จานวน 31,750,000.00 บาท ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 61
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ สาหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยให้ตั้งการด้อยค่าทางบัญชี จานวน 5% ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ทั้งหมด
6.4 การรับฝากเงินจากสมาชิก มียอดเงินรับฝากคงแหลือ ณ วันสิ้นปีดังนี้
รายการ
1.ออมทรัพย์
2.ออมทรัพย์พเิ ศษ
3.ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
รวม

31 ธ.ค.2564
31 ธ.ค.2563
+ เพิ่มขึ้น –ลดลง
(บาท)
(บาท)
(บาท)
718,454,078.69
732,719,496.85 - 14,265,418.16
682,550,117.96
675,142,784.82
+ 7,407,333.16
2,849,000.00
4,492,500.00
- 1,643,500.00
1,403,853,196.67 1,412,354,781.67
- 8,501,585.00

สหกรณ์ ก าหนดระเบี ย บไว้ อ ย่ า งเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ ก าหนด
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝากกับยอดคงเหลือ
ตามบัญชี ปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน

- 40 6.5 เงินกู้ยืม ณ วันสิ้นปี มีเงินกู้ยืมคงเหลือดังนี้
รายการ
เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืมจากหน่วยงาน
รวม

31 ธ.ค.2564
(บาท)
1,219,000,000.00
15,000,000.00
1,224,000,000.00

31 ธ.ค.2563
+ เพิ่มขึ้น –ลดลง
(บาท)
(บาท)
708,000,000.00 +511,000,000.00
15,000,000.00
0.00
723,000,000.00 +511,000,000.00

สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงิน การกู้ยืมหรือการค้าประกันจากที่ประชุมใหญ่ปี 2564 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 2,200 ล้านบาท สหกรณ์กู้ยืมเงินจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญา
ใช้เงินโดยใช้พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ที่สหกรณ์ถือครองเป็นหลักประกัน และได้ยืมเงินจากหน่วยงาน
ราชการมาใช้ในการบริหารงานด้วย
6.6 หนี้สินอื่น ได้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ มียอดยกมาจากปี
ก่อนจานวน 5,683,805.01 บาท ระหว่างปีมียอดเพิ่มเนื่องจากมีดอกเบี้ยเงินฝากจานวน 174,829.42 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการมีมติให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันแล้ว 16 ราย เป็นเงินต้น
1,969,675.00 บาท โดยให้จ่ายเป็นงวดตามตารางที่กาหนดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป สหกรณ์คิด
ดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับผู้ค้าประกันที่ชาระหนี้ เงินกู้สามัญแทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0.00 ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ในปี 2564 ได้จ่ายชาระหนี้แทนผู้ค้าประกันดังกล่าวเป็นเงิน
219,034.00 บาท คงเหลือเงินกองทุน จานวน 5,639,600.43 บาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีต้นเงินที่
เป็นหนี้ในส่วนของผู้ค้าประกันคงเหลือ 6 ราย เป็นเงิน 336,664.00 บาท นามาหักเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญจะยังคงเหลือเงินกองทุนสุทธิ จานวน 5,302,936.43 บาท
6.7 ทุนของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทุนสวัสดิการ
ทุนเพื่อการจัดตั้งสานักงาน
รวม

31 ธ.ค.2564
31 ธ.ค.2563
(บาท)
(บาท)
1,272,629,060.00 1,280,677,890.00
233,620,721.68
225,137,066.79
5,080,000.00
5,080,000.00
1,501,713.00
1,510,713.00
1,405,352.10
1,651,522.10
298,649.05
1,203,707.05
733,198.67
932,772.00
1,515,268,694.50 1,516,193,670.94

+ เพิ่มขึ้น -ลดลง
(บาท)
- 8,048,830.00
+ 8,483,654.89
0.00
- 9,000.00
- 246,170.00
- 905,058.00
- 199,573.33
- 924,976.44

- 41 การรับเงินและจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ มียอดคงเหลือรายตัวกับบัญชีคุมยอดถูกต้องตรงกัน ส่วนการจ่ายทุนสะสมอื่นๆ ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
6.8 ผลการดาเนินงาน
และค่าใช้จ่าย ดังนี้
รายการ
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกู้
บมจ.การบินไทย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
-หมวดเงินเดือน
-หมวดค่าตอบแทน
-หมวดค่าใช้สอย
-หมวดค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

สหกรณ์มีผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูง(ต่า)กว่าประมาณการ
(บาท)

54,000,000.00
72,000,000.00
30,000.00
14,000,000.00
20,000.00
140,050,000.00

55,114,830.99
80,630,678.26
16,281.86
13,518,383.62
6,047.50
149,286,222.23

1,114,830.99
8,630,678.26
(13,718.14)
(481,616.38)
(13,952.50)
9,236,222.23

22,000,000.00
42,000,000.00
0.00

17,888,767.86
36,576,483.29
31,750,000.00

(8,586,507.18)
(9,261,185.40)
31,750,000.00

9,887,600.00
6,200,000.00
862,000.00
2,625,600.00
200,000.00
2,201,700.00
76,089,300.00
63,960,700.00

8,876,237.34
6,097,830.00
735,511.00
1,986,014.49
56,881.85
1,794,500.94
96,885,949.43
52,400,232.80

(1,011,362.66)
(102,170.00)
(126,489.00)
(639,585.51)
(143,118.15)
(407,199.06)
20,796,689.43
(11,560,467.20)

สหกรณ์มีรายได้จานวน 149,286,222.23 บาท สูงกว่าประมาณการจานวน 9,236,222.23 บาท
และมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ได้
ปรับปรุงรายการด้อยค่าจากหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน 31,750,000.00 บาท ทาให้
ภาพรวมของสหกรณ์มีการใช้จ่ายงบประมาณการสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จานวน 20,796,689.43 บาท

- 42 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนถูกต้อง สหกรณ์มี
ผลกาไรสุทธิจานวน 52,400,232.80 บาท ต่ากว่าประมาณการ 11,560,467.20 บาท ปีก่อนมีผลกาไรสุทธิ
84,560,289.29 บาท มีกาไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 32,160,056.49 บาท
7. การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์
รายการ
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง
1.อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.อัตราทุนสารองต่อสินทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์
4.อัตราการเติบโตของหนี้
5.อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสหกรณ์
มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์
1.อัตราหมุนของสินทรัพย์
2.อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของสินทรัพย์
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร
1.อัตราการเติบโตของธุรกิจ

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

เท่า
เท่า
%
%
%

1.63
0.05
(3.21)
23.27
3.16

1.28
0.06
(5.20)
(12.48)
4.89

รอบ
%
%

0.04
1.29
11.66

0.04
2.09
(9.43)

%

(15.34)

(31.69)

มิติที่ 4 การทากาไร
1. กาไรต่อสมาชิก
บาท 17,484.23
2. เงินออมต่อสมาชิก
บาท 893,053.81
3. หนี้สินต่อสมาชิก
บาท 298,698.17
4. อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน %
17.71
5. อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
%
7.55
6. อัตราการเติบโตของทุนสารอง
%
3.77
7. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
%
(13.10)
8. อัตรากาไรสุทธิ
%
35.13
9. อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ
%
(38.03)
มิติที่ 5 สภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่า

0.31

27,472.48
874.929.39
314,506.57
12.15
7.44
5.42
58.49
53.77
(26.90)
0.44

- 43 การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม
มิติที่ 1 มิติความเพียงพอต่อความเสี่ยง สหกรณ์ยังมีความเสี่ยงของเงินทุน จากอั ตราส่วน
หนี้สินต่อทุน 1.63 : 1 เท่า เนื่องจากสหกรณ์มีหนี้สินร้อยละ 62.00 ในขณะที่มีทุนร้อยละ 38.00 ปีก่อนมี
อัตราส่วน 1.28 : 1 เท่า สหกรณ์มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าหนี้สินของ
สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากของสมาชิกร้อยละ 52.77 ปีก่อนร้อยละ 65.45 และเป็นหนี้สินภายนอก
ร้อยละ 46.39 ปีก่อนร้อยละ 33.50 ซึ่งแสดงว่าสหกรณ์ใช้เงินทุนจากภายนอกในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรา
เติบโตของทุนของสหกรณ์ปีนี้ร้อยละ 3.21 ปีก่อนร้อยละ 5.20 สูงกว่าปีก่อน
มิติที่ 2 มิติคุณภาพของสินทรัพย์ สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์ 0.04 รอบ ปีก่อน
0.04 รอบ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เท่ากับปีก่อน การดาเนินงานมี
อัตราผลการตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 1.29 ปีก่อนร้อยละ 2.09 หมายถึงสหกรณ์นาสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อ
ไปก่อให้เกิดผลกาไรเปรียบเทียบเป็นร้อยละลดลงจากปีก่อน
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสหกรณ์ หาก
พิจารณาจากมูลค่าการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์กับสมาชิกและสหกรณ์อื่น และจากอัตราการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจร้อยละ (15.34) ปีก่อนร้อยละ (31.69) ปรากฏว่าสหกรณ์ทาธุรกิจกับสมาชิกลดลง ทั้งนี้สหกรณ์ได้นา
เงินทุนส่วนเกินไปลงทุนภายนอกตามมติที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มิติที่ 4 ด้านการทากาไร สหกรณ์มีอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 35.13 ปีก่อนร้อยละ 53.77 ลดลง
จากปี ก่ อ น แต่ ห ากพิ จ ารณาถึ ง ก าไรโดยเฉลี่ ย เมื่ อ เที ย บกั บ สมาชิ ก ปี นี้ มี ก าไรโดยเฉลี่ ย ต่ อ คนจ านวน
17,484.23 บาท ปีก่อนจานวน 27,472.48 บาท ลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ
ลดลงร้อยละ (38.03) ปีก่อนร้อยละ (26.90)
มิติที่ 5 ด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ 0.31 ปีก่อนร้อยละ 0.44 ต่ากว่า
ปีก่อน แสดงถึงสหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน สภาพ
คล่องของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้อย่างสม่าเสมอ
สรุปผลโดยรวม ในปี 2564 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นประจาทุก
เดือน และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้ ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการอย่างสม่าเสมอทุกเดือน การบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการและการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เพื่อให้บริการและเกิดผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดาริษา อร่ามเรือง)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

- 44 3.5 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สอ.อร. มีการลงทุนหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน 15 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
635 ล้านบาท ดังนี้
ปีที่ครบกาหนด
2563 2564 2665 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2575
จานวนเงินลงทุน (ล้านบาท) 10 80 70 15 130 85
65 70 50 60
เมื่ อ 15 มิ. ย.64 ศาลล้ ม ละลายกลางนั ด ฟัง ค าสั่ งชั้ น พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนฟื้ นฟู กิ จการ
ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) และตามแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ได้จัดกลุ่มเจ้าหนี้เป็น 36 กลุ่ม แบ่งออกเป็นเจ้าหนี้มีประกัน 35 กลุ่ม และเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
1 กลุ่ม โดย สอ.อร. จัดอยู่ในกลุ่มที่ 18-31 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2563 – ปี 2579
มีรายละเอียดการชาระหนี้ ดังนี้
- เงินต้น ได้รับชาระ 100% ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง โดยขยายระยะเวลาชาระหนี้ออกไป 8 ปี
นับจากปีที่ครบกาหนดไถ่ถอนเดิม แต่ไม่เกิน 16 ปี หรือภายในปี 2579
- ดอกเบี้ยใหม่ ร้อยละ 1.50 ต่อปี เริ่มชาระจริงในปี 2567 โดยชาระเป็นรายเดือน ณ วันทาการสุดท้ายของ
แต่ละเดือน
- ดอกเบี้ย ตั้งพักตั้งแต่วันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน จนถึงสิ้นปี 2566 (ปีที่ 1 – ปีที่ 3)
- หรือทางเลือกการแปลงหนี้เป็นทุน เลือกรับชาระด้วยการแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ ตั้งพักทั้งจานวนเป็น
หุ้นสามัญได้หลังปีที่ 7 ในราคาหุ้นละ 2.5452 บาท
- ดอกเบี้ยคงค้าง ถูกลดหนี้ทั้งจานวน
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์สาหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระหว่า งการด าเนิน งานตามแผนฟื้นฟู กิ จการ
โดยได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง ตามแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์จะได้รับคืนเงินต้นทั้งหมด
เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชีและเพื่อความมั่นคงของระบบสหกรณ์ในระยะยาว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ.0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 กาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้สาหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
โดยมีสาระสาคัญคือ ให้สหกรณ์ผู้ลงทุน ทยอยบันทึกการรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) สาหรับหุ้นกู้ยังไม่ครบกาหนดไถ่ถอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยให้ทยอยรับรู้การด้อยค่าในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี
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- 47 การดาเนินการของ สอ.อร.
คณะกรรมการดาเนิ น การ สอ.อร. จัดคณะผู้ แทนสหกรณ์ เข้าร่วมชี้แจงหารือแนวทางการปฏิบัติ
ทางบั ญ ชี และขอความอนุ เ คราะห์ จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ดังนี้
1. ใน 15 พ.ย.64 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1
2. ใน 26 พ.ย.64 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.)
3. ใน 25 ม.ค.65 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาแล้วมีข้อยุติและยืนยัน ให้ สอ.อร. ดาเนินการปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้สาหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ตามหนังสือดังกล่าว นั้น ในปี 2564 สอ.อร. จะต้องตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนฯ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 31,750,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
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- 50 3.6 การเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด (สอ.อร.) เป็นศูนย์ประสานงานลาดับที่ 001 ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
สมาชิกภาพสมาชิก
ณ 1 มกราคม 2564

มีจานวน

1,366 ราย

ระหว่างปี 2564
- รับสมัคร

12 ราย

- ลาออก

6 ราย

- เสียชีวิต (รายละเอียดตาม ผนวก ข )
ณ 31 ธันวาคม 2564

คงเหลือสมาชิก

16 ราย
1,356 ราย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด (สอ.อร.) เป็นศูนย์ประสานงานลาดับที่ 00002 ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2554
สมาชิกภาพสมาชิก
ณ 1 มกราคม 2564

มีจานวน

180 ราย

ระหว่างปี 2564
- รับสมัคร

24 ราย

- ลาออก

- ราย

- เสียชีวิต ( รายละเอียดตาม ผนวก ข )

3 ราย

ณ 31 ธันวาคม 2564

คงเหลือสมาชิก

201 ราย

- 51 3.7 ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน
และถูกลงโทษของสหกรณ์ ปี 2564

ด้วยกฎกระทรวง การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ.2564 หมวด 4 การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 14 (2) บัญญัติให้ “ในการประชุมใหญ่
นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว สหกรณ์ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่องข้อมูลการ
ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดาเนินคดี ถูกร้องเรียนและถูก ลงโทษใน
เรื่องดังกล่าวอีก”
ในรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมา “ไม่มี” ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การ
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อกรุณาทราบ
ที่ประชุม.............................

- 52 3.8 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ที่ได้รับจากสหกรณ์ในปี 2564

ด้วยกฎกระทรวง การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ.2564 หมวด 4 การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 14 (1) บัญญัติให้ “ในการประชุมใหญ่
นอกจากเรื่ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ท ราบเป็ น ปกติ แ ล้ ว สหกรณ์ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ท ราบในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ที่
ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงาน
ประจาปี”
ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ ปรึกษาของสหกรณ์
ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนจากสหกรณ์เป็นรายบุคคล ดังมีรายละเอียดตาม ผนวก ค
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อกรุณาทราบ
ที่ประชุม.............................
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ระเบียบวาระที่ 4



เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2564
4.2 อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564
4.3 อนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมและ
การค้าประกัน ประจาปี 2565
4.4 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565
4.5 อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปี 2565
4.6 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
4.7 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2565
4.8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565
4.9 การลงทุนของสหกรณ์ ประจาปี 2565
4.10 อนุมัติการนาเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่
เรียน

17 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่
ทหารเรือ จากัด สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดาเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า
ควรจะเป็น ดังต่อไปนี้

1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดทางบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และ
มีหน้าที่ทาเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้อสมมติที่สาคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
1.4.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
1.4.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจากัดการใช้เงินกู้
1.4.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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หรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่แก้ ไขข้อ มูล ที่ขั ดต่อข้ อเท็จ จริงไม่มีส าระส าคัญ ข้ อสั ง เกต ทั้ งต่อเฉพาะ
รายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทาเป็นเอกสารแนบของ
หนังสือรับรองนี้ (ถ้ามี)
1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผู้ ซึ่งมีห น้าที่ส าคัญเกี่ ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิ ดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้ าไว้ อย่ า งเหมาะสม รวมทั้ง ได้มี การเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน เกี่ย วกั บ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดี ฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน
1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่งต้องนามาปรับปรุงงบการเงิน
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
1.11 สหกรณ์ฯ ยืนยันราคาประเมินทรัพย์สินที่ใช้ในการคานวณหลักประกันในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่สหกรณ์ฯ ใช้ มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าที่กาหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
2. การให้ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจาเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จากัด
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผล
ต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์
ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
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การเงิน
2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าซึ่งควรจะได้นามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง
สารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
พลเรือโท
( วิโรจน์ นิลพงษ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จากัด
นาวาเอก
( ภูธรา อินม่วง )
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จากัด
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ
จากัด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี และแสดงความเห็น
ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
1.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง คาแนะนา และ
แนวปฏิบัติของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของ
สหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด
1.1.2 การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ มีการจัดแบ่งส่ วนงานและกาหนดหน้า ที่ความรับ ผิดชอบของพนั กงานไว้เหมาะสมรัดกุม
สอดคล้ องกับหลักการควบคุม ภายในที่ดี มี ผู้จัดการคอยควบคุมดู แลการปฏิบัติง านภายใต้การบริหารงานของ
คณะกรรมการดาเนินการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ
1) คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผู้ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยในระหว่างปีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ
อย่างสม่าเสมอ ทาให้ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และอยู่บนบรรทัดฐานของความ
พอใจของมวลสมาชิ กเป็ น ที่ ตั้ ง ย่ อมแสดงให้ เห็ น ว่ า คณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ ฯ นั้ น มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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2) ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ
ตรงตามแต่ละส่วนงาน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทางซึ่ง

1.1.4 การจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน
สหกรณ์ฯ จัดทาบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด รวมถึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562) และเป็นไปตามกาหนดเวลาที่กฎหมาย
กาหนด โดยมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจัดทาบัญชี และทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้ อยเป็น
ปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีโดยรวมครบถ้วน มีการจัดทางบการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่
ระบุในหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมใน
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/84 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ปรับเปลี่ยนการแสดงรายงานงบ
การเงินกรณีลูกหนี้อื่นอันมี มูลหนี้ที่เกิดจากการให้กู้ และผลการประเมินการปฏิบัติต ามมาตรฐานการบัญ ชีของ
สหกรณ์ฯ โดยรวมอยู่ในระดับดี
นอกจากนี้ คณะผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบระหว่างปี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ ทหารเรือ จ ากัด
สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ทาการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ และความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดของการ
ตรวจสอบบั ญชี ระหว่ างปี และข้อเสนอแนะที่ตรวจพบข้างต้ นทางคณะผู้ สอบบั ญชี ได้อธิ บายไว้ ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ แล้ว
1.1.5 การควบคุมด้านทรัพย์สิน
จากการสุ่มตรวจนับทรัพย์สิน พบว่า ทรัพย์สินมีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ
มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.1.6 การควบคุมด้านภาษี
จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการคานวณภาษีสาหรับการยื่นภาษีเงิน ได้หัก ณ ที่ จ่าย พบว่ า
สหกรณ์ฯ มีการดาเนินการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสาหรับเงินได้ประเภท 40(1) และ 40(2) โดยรวมเป็นไปต าม
ประมวลรัษฎากร
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1.2 ด้านการดาเนินธุรกิจ
1.2.1 การควบคุมด้านสินเชื่อ (การให้เงินกู้แก่สมาชิก)
จากการสุ่มตรวจสอบใบคาขอและหนังสือสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน เงินกู้ประเภทสามัญ และเงินกู้
ประเภทพิเศษ กับรายงานเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน เงินกู้ ประเภทสามัญ และเงินกู้ประเภทพิเศษ พร้อมทั้งเอกสาร
สาคัญประกอบคาขอกู้ พบว่าโดยรวมมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
และถือใช้อย่างเป็นหลักฐานการเป็นหนี้ได้
1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก
ใบคาขอเปิดบัญชี

จากการสุ่มตรวจสอบหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
พบว่า สหกรณ์ฯ มีข้อมูลถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ อย่างเหมาะสม
1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(1) ใบสมัครสมาชิก
จากการสุ่มตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร พบว่า
เรียบร้อยดี มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครสมาชิกครบถ้วน ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
(2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก
จากการทดสอบการคานวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า พบว่า มียอดเงินถูกต้องตรงกันและ
สัมพันธ์กับจานวนสมาชิกเข้าใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าอย่างถูกต้องตามที่ควร
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2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด ได้รับการจัดให้เป็นสหกรณ์ขนาด “* ใหญ่มาก”
ใหญ่พิเศษ

หมายถึง

คะแนนรวมระหว่าง 16.05 – 20.00

*ใหญ่มาก

หมายถึง
หมายถึง

คะแนนรวมระหว่าง 12.10 – 16.04
คะแนนรวมระหว่าง 8.13 – 12.09

ใหญ่
รายการ
1. จานวนสมาชิก (หน่วย:คน)
มากกว่า 1,922 – 3,098
มากกว่า 3,099 – 4,995
มากกว่า 4,996 – 8,055

2. ทุนดาเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)
มากกว่า 2,223.00 – 4,184.00
มากกว่า 4,184.00 – 7,876.00
มากกว่า 7,876.00 – 14,825.00
3. รายได้ธุรกิจหลัก (หน่วย:ล้านบาท)
มากกว่า 63.50 – 116.00
มากกว่า 116.00 – 213.60
มากกว่า 213.60 – 391.70
รวมคะแนนทีไ่ ด้

คะแนน สหกรณ์ออมทรัพย์
ใหญ่
ของแต่ละ กรมอู่ทหารเรือ จากัด ใหญ่พิเศษ ใหญ่มาก
หัวข้อ
จานวน คะแนนที่ได้ 16.05-20.00 12.09-16.04 8.13-12.08
2.60
2.80
3.00
7.20
7.65
8.10
5.25
5.60

2,997

2.60

4,290.80

7.65

149.17

5.60

5.95
15.85



(2) อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมที่สาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทียบกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ
จากัด ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี”
ดีมาก
หมายถึง ดีกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน
*ดี
หมายถึง มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน
พอใช้
หมายถึง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน
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รายการ

หน่วย

อัตราส่วนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรือ จากัด
ปี 2564

อัตราส่วนสหกรณ์
ดีกว่าหรือ ใกล้เคียง พอใช้หรือ
ออมทรัพย์เฉลี่ย
สูงกว่า
กับ
ต่ากว่า
ขนาดใหญ่
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลี่ย
(Peer Group)

ปี 2563

ปี 2563

1. ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เท่า

1.63

1.28

0.50

1.2 อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์

เท่า

0.05

0.06

0.05

1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์

ร้อยละ

(3.21)

(5.20)

2.45

1.4 อัตราการเติบโตของหนี้ (เงินรับฝาก)

ร้อยละ

23.27

(12.48)

(3.24)

1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน

ร้อยละ

3.16

4.89

6.17

รอบ

0.04

0.04

0.06

2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ร้อยละ

1.29

2.09

4.06

2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์

ร้อยละ

11.66

(9.43)

0.47

ร้อยละ

(15.34)

(31.69)

(4.48)







2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์





3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
อัตราการเติบโตของธุรกิจ



4. ด้านการทากาไร

4.1 กาไรต่อสมาชิก

บาท/คน 17,484.23 27,472.48

14,176.56



4.2 เงินออมต่อสมาชิก

บาท/คน 893,053.81 874,929.39

276,500.86



4.3 หนี้สินต่อสมาชิก

บาท/คน 298,698.17 314,506.57

282,411.29

4.4 อัตราการเติบโตของทุนสารอง

ร้อยละ

3.77

5.42

5.60



4.5 อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ

ร้อยละ

(38.03)

(26.90)

0.96



4.6 อัตรากาไรสุทธิ

ร้อยละ

35.13

53.77

69.91



เท่า

0.31

0.44

0.91



5. ด้านสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน



**ข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยปี 2563 (PEER GROUP 2020) ที่นาข้อมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห์ได้ผันแปรไปตามช่วงเวลา 1 ปี
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2.1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)
สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมี
อัตราส่ ว นหนี้ สิน ต่อทุน และอัตราส่ ว นการเติบโตของหนี้ (ส่ วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการเจิรญเติบโตของทุนสหกรณ์และ
อัตราส่วนผลต่อบแทนต่อ ส่วนของทุนยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ เนื่องจากการขยายตัวของทุนเรือนหุ้นเริ่มลดลง
ในขณะที่มีเงินรับฝากที่เพิ่มมากขึ้น เหล่านี้แสดงให้เห็ นว่าสหกรณ์ฯ มีทุนหมุนเวียนที่ใช้ดาเนินการโดยรวม
เพียงพอต่อการดาเนินกิจการและความเสี่ยงที่สหกรณ์ฯ ต้องเผชิญอยู่ ซึ่งจะทาให้สหกรณ์ฯ สามารถบริหาร
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality)
สหกรณ์ฯ สามารถบริห ารจั ดการสินทรัพย์ให้ มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราการ
เติบโตของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ต้องมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้
สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อจะนามาซึ่งความ
มั่นคงต่อสหกรณ์ฯ และในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต
2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร
ความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ย โดย
ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกและให้สหกรณ์อื่นกู้จานวน 268,091,878.00 บาท ลดลงจากปีก่อน
จานวน 98,791,422.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.93 ในระหว่างปีสหกรณ์ฯเงินรับฝาก จานวน
106,418,674.71 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจานวน 17,199,228.08 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.91 และลงทุน
ในหุ้นกู้และหุ้นสหกรณ์อื่นจานวน 757,000,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 687,000,000.00 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 981.43 ดังนั้นสหกรณ์ฯ ควรส่งเสริมกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ทั้งการปล่อยเงินกู้ การลงทุน รวมทั้งด้านการจัดหาเงินทุน ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์ฯมีการเติบโต
และผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ต้องคานึงถึงการก่อหนี้สินและความสามารถในการชาระหนี้ของ
สมาชิกอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสู่มวลสมาชิกของสหกรณ์ฯ อย่างยั่งยืน
2.4 ด้านการทากาไร (Earning Sufficiency)
อัตราส่วนต่อสมาชิก
ผลการดาเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนการทากาไรต่อสมาชิกอยู่ใน
ระดับดีมาก แม้จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่มากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วน
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เงินออมต่อสมาชิกซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ควรมีความระมัดระวังการให้สินเชื่อต่อสมาชิก
แต่ละราย เพื่อไม่ให้สมาชิกก่อหนี้สินจนเกินกว่าความสามารถในการจ่ายชาระของสมาชิกแต่ละคน และมีการ
เร่งรัดติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่
อัตราส่วนผลการดาเนินงานโดยรวม
ผลการดาเนินงานในปีปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีผลการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่
พอใช้ โดยมีอัตราการเติบโตของทุนสารอง อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ต่า
กว่าค่าเฉลี่ย ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างปีมีการตั้ง ค่าเผื่อการด้อยค่าของหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) จานวน 31.75 ล้านบาท จึงทาให้มีกาไรลดลงจานวนค่อนข้างสูง ดังนั้นสหกรณ์ฯ ต้องวางแผนการ
บริหารงานให้มีอัตราการเติบโตของกาไรให้สูงขึ้นอย่างสม่าเสมอ อันจะนามาซึ่งความมั่นคงของสหกรณ์ฯ และ
ผลการดาเนินงานที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความ
เป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอย่างเดียว
2.5 สภาพคล่อง (Liquidity)
สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนใกล้เคียงกับปีก่อน และเท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม แสดงให้เห็นว่า
สหกรณ์ฯ มีการรั กษาสภาพคล่ องไว้ได้ ในระดับที่ดีและเหมาะสม กับความจาเป็นในการใช้เงิน อย่างไรก็ตาม
สหกรณ์ฯ ยังคงต้องมีการกาหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม อีกทั้งต้องไม่เสียประโยชน์ในการนาสภาพคล่องคงเหลือไปก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ
2.6 ผลกระทบของธุรกิจ
เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ในหลายประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้รับแรงสนับสนุนจากความคืบหน้าในการฉีด
วัคซีนป้องกัน COVID-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ออกมาเพิ่มเติมและการ
ส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรฐกิจโลก อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรฐกิจโลกในระยะต่อไปยังมี
ความไม่แน่นอนจากการกลายพันธุ์ของไวรัสและประสิทธิผลของวัคซีนป้องกัน COVID-19
เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวแบบช้าๆ และชะลอลงจากเดิมมาก เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูง ทั้งนี้มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดระลอกใหม่ ณ ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งมีผลต่อภาค
ธุรกิจและการใช้จ่ายของประชาชนค่อยๆ กลับมาฟื้นตัว รวมถึงการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างช้าๆ นอกจากนี้ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจในช่วงฟื้นตัวภายใต้การควบคุมการระบาด
รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน และหนี้สาธารณะของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ร ะบาด
COVID-19 การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฟื้นตัว รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวและการกระจายวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง จากที่กล่าวมาทั้งหมดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
จึงเห็นควรให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบปี 2564 ดังนี้
การประชุม
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลง
วัน เดือน ปี
ผลของมติ
ครั้งที่
เดิม(ร้อยละ) ใหม่(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1/2564 3 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นเอกฉันท์
0.50
0.50
คงเดิม
2/2564
24 มีนาคม 2564
เป็นเอกฉันท์
0.50
0.50
คงเดิม
3/2564 5 พฤษภาคม 2564 เป็นเอกฉันท์
0.50
0.50
คงเดิม
4/2564 23 มิถุนายน 2564
เป็นเอกฉันท์
0.50
0.50
คงเดิม
5/2564
4 สิงหาคม 2564
4:2
0.50
0.50
คงเดิม
6/2564
29 กันยายน 2564
เป็นเอกฉันท์
0.50
0.50
คงเดิม
7/2564 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นเอกฉันท์
0.50
0.50
คงเดิม
8/2564
22 ธันวาคม 2564
เป็นเอกฉันท์
0.50
0.50
คงเดิม
ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่าที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยมีการกาหนดดอกเบี้ย
นโยบายมา ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวนอย่างใกล้ชิดเพื่อ
นาผลไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่ผันแปรไปอย่าง
รวดเร็ว
นอกจากนี้ยังควรติดตามกรณีบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผลต่อ
ภาพรวมของวงการสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก
2.7 สรุปผลการวิเคราะห์
สรุปในภาพรวมผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ฯ อยู่ในระดับ “ ดี ” เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มาก 2563 (Peer Group 2020) ที่นามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มี
ความสามารถในการทากาไรและอัตราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี มีการบริหาร
สินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะต้อง
ติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ อย่างใกล้ชิดเพื่อนามาใช้ในการ
วางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อนามาใช้ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันจะนาไปสู่ความผาสุกแก่มวล
สมาชิกอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
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3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต
สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง/ตามข้อเสนอแนะและคาแนะนาที่ได้ให้ไว้ตามควรแก่
สถานการณ์เรียบร้อยแล้ว
4. เรื่องอื่น
สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบและประกาศที่ออกมาใหม่อย่างสม่าเสมอและนามา
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

(นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม)
ผู้สอบบัญชี

48 อาคาร ธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ
จากัด ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ผลการดาเนิน งาน และกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกันโดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้ า ได้ ป ฏิบั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี และระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องอื่น
งบการเงิ น ของ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ก รมอู่ท หารเรื อ จ ากั ด ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญ ในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่า งๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุดตามดุ ล ยพินิจ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พของ
ข้า พเจ้ า ในการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับ งวดปั จจุ บั น ข้า พเจ้ า ได้ น าเรื่องเหล่า นี้ ม าพิ จ ารณาในบริบ ทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1. ตามที่แสดงในงบกาไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ด อกเบี้ย จากเงิน ให้กู้ยืม ในปี 2564 จานวนเงิน
55,114,830.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.95 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวมีจานวนเงินที่เป็นสาระสาคัญและเกิดจากสัญญาเงินให้กู้ยืมแต่ละประเภทซึ่งมี
เงื่อนไขการคานวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ลูกหนี้ชาระหนี้ไม่ตรงตามกาหนดเวลา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคานวณดอกเบี้ยเงินให้กู้
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและ
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สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้และตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ทาการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญ
2. ตามที่ แสดงในงบกาไรขาดทุน สหกรณ์มี รายได้ ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2564 จานวนเงิ น
80,523,085.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.98 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญใน
การตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวมีจานวนเงินที่เป็นสาระสาคัญและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
แต่ละประเภทซึ่งมีเงื่อนไขการรับรู้ผลตอบแทนในอัตราที่แตกต่างกัน รวมถึงมีผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อ ขาย และ
ไถ่ถอนเงิน ลงทุ น ในระหว่ า งปี นอกจากนี้การรับ รู้รายได้ ผ ลตอบแทนจากเงิน ลงทุน ต้ องใช้ การรับรู้โ ดยใช้เกณฑ์
คงค้างซึ่งอาจต้องใช้การประมาณการที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้รายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบผลตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากเงินลงทุน
ในตราสารทุนและตราสารหนี้กับอัตราผลตอบแทนที่ระบุในตราสาร จานวนเงินที่ได้รับจริง และผลกาไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจาหน่าย หรือ ไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี ว่ามีความถูกต้องตรงกัน และสอดคล้องกับนโยบายการ
บัญชีที่สหกรณ์ใช้และตามที่ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ทาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญ
3. ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 4 ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 สหกรณ์ มีเงินลงทุ นจ านวนเงิ น
2,794,320,667.66 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเงิน
ลงทุนดังกล่าวเป็นจานวนเงินมาก และอาจมีความเสี่ยงที่สหกรณ์จะปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติเรื่อง ข้อกาหนดการฝากหรือการลงทุนอย่าง
อื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 และมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กาหนดให้การลงทุนนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนสอบทานการลงทุนของ
สหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 สอบทานการอนุมัติเงินลงทุนจากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติเอกสารสิทธิ์ของเงินลงทุน หรือส่งหนังสือยืนยันยอดเงิน
ลงทุ นซึ่ งเก็บรักษาโดยบุคคลที่สาม รวมทั้ งตรวจสอบหลักฐานการตี ราคาทุน หรือราคาทุน ตัด จาหน่า ย และมู ลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี สอบทานการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง
ของมูลค่าเงินลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของสหกรณ์
และสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์พิจ ารณาว่า จาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงิน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการดาเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์
หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง







ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุ สมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มี สาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
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รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้


ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญ
ที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้
เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนาเสนอรายงานฉบับนี้

(นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม)
ผู้สอบบัญชี
48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

- 70 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

18,928,361.30

75,165,076.92

เงินฝากสหกรณ์อื่น

3

484,800,000.00

384,800,000.00

เงินลงทุนระยะสั้น

4

121,925,775.55

142,064,530.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ

5

177,942,903.00

238,383,703.00

153,872.84

270,172.01

22,511,301.09

15,244,351.07

826,262,213.78

855,927,833.00

9

1,694,322.86

1,914,034.27

4

2,672,394,892.11

2,138,068,602.37

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

5

789,950,762.00

846,055,719.00

อุปกรณ์ - สุทธิ

7

486,475.17

704,423.74

8

16,073.74

67,067.81

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,464,542,525.88

2,986,809,847.19

รวมสินทรัพย์

4,290,804,739.66

3,842,737,680.19

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

- 71 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปี 2564
บาท

หมายเหตุ
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินรับฝาก
เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันกู้สามัญ
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
หุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

10
11
12

13

14
15

ปี 2563
บาท

1,219,000,000.00
1,403,853,196.67
5,639,600.43
1,263,467.60
2,629,756,264.70

708,000,000.00
1,412,354,781.67
5,683,805.01
1,611,070.91
2,127,649,657.59

15,000,000.00
15,358,880.00
30,358,880.00
2,660,115,144.70

15,000,000.00
15,250,930.00
30,250,930.00
2,157,900,587.59

1,272,629,060.00
233,620,721.68
9,018,912.82
63,020,667.66
52,400,232.80
1,630,689,594.96
4,290,804,739.66

1,280,677,890.00
225,137,066.79
10,378,714.15
84,083,132.37
84,560,289.29
1,684,837,092.60
3,842,737,680.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
พลเรือโท

นาวาเอก
(วิโรจน์ นิลพงษ์ )
ประธานกรรมการ

( พลกฤษณ์ เมฆขุนทด )
เลขานุการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

- 72 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปี 2564
ปี 2563
บาท %
บาท %
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม
55,114,830.99 36.95
64,663,585.92 41.12
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
13,534,665.48
9.07
16,714,699.54 10.63
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
80,523,085.49 53.98
75,890,008.88 48.25
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 149,172,581.96 100.00 157,268,294.34 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
36,576,483.29 24.52
41,738,814.60 26.54
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
17,498,007.84 11.73
17,374,932.22 11.05
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
390,760.02
0.26
1,038,860.60
0.66
ขาดทุนจากการด้อยค่า – หุ้นกู้บมจ.การบินไทย
31,750,000.00 21.28
0.00
0.00
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
86,215,251.15 57.79 60,152,607.42 38.25
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้
(607,029.00) (0.41)
1,141,790.00
0.72
หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยค้างรับหุ้นกู้ บริษัท
0.00
0.00
282,513.70
0.18
การบินไทย จากัด (มหาชน)
รวมหนี้สงสัยจะสูญ
(607,029.00) (0.41)
1,424,303.70
0.90
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
63,564,359.81 42.62 95,691,383.22 60.85
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,850.00
0.00
2,350.00
0.00
รางวัลสลากออมทรัพย์
0.00
0.00
516,600.00
0.33
รายได้จากเงินเฉลี่ยคืน
7,592.77
0.01
0.00
0.00
รายได้อื่น
104,197.50
0.07
48,255.16
0.03
รวมรายได้อื่น
113,640.27
0.08
567,205.16
0.36
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
6,097,830.00
4.09
6,295,260.00
4.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
30,000.00
0.02
293,400.00
0.19
ค่าล่วงเวลา
101,350.00
0.07
206,348.00
0.13
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
151,965.50
0.10
198,522.00
0.13
เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
86,215.00
0.06
112,541.00
0.07
เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
1,301,350.00
0.87
1,323,620.00
0.84

- 73 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปี 2564
บาท
%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบารุงสานักงาน
ค่าจัดหาพัฒนาระบบโปรแกรม
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย
ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรอตัดจ่าย
ค่าซอฟต์แวร์สานักงานรอตัดจ่าย
ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายโครงการวันออม
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าสนับสนุนกิจการกรมอู่ทหารเรือ
ค่ารับรอง
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าตอบแทนหน่วยงาน
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าประชาสัมพันธ์

161,967.50
612,000.00

0.11
0.41

ปี 2563
บาท
167,478.00
497,864.00

%
0.11
0.32

293,307.56
6,750.00
0.00
35,988.00
41,200.00
44,400.00
8,274.67
1,519.40
72,814.93

0.20
0.00
0.00
0.02
0.03
0.03
0.01
0.00
0.05

316,055.63
2,090.00
6,290.00
46,155.00
41,200.00
24,000.00
7,050.86
1,519.40
44,242.00

0.20
0.00
0.00
0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.03

16,000.00

0.01

16,100.00

0.01

240,000.00
28,961.00

0.16
0.02
0.04
0.00
0.05
0.07
0.69
0.16
0.10
0.00

240,000.00
61,641.00

0.15
0.04
0.07
0.02
0.05
0.06
0.64
0.01
0.09
0.00

56,881.85
0.00
72,000.00
110,000.00
1,025,915.27
242,600.00
153,200.00
6,000.00

107,623.96
30,000.00
72,000.00
100,000.00
1,008,897.00
13,130.00
136,700.00
0.00

- 74 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ
งบกาไรขาดทุน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2564
บาท
ค่าเครื่องแบบกรรมการ
0.00
ค่าใช้จ่ายวันสถาปนา สอ.อร.
0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
6,078.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
88,120.29
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินฝากสหกรณ์เครดิตยู
185,078.31
เนี่ยนคลองจั่น จากัด
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
11,277,767.28
กาไรสุทธิ
52,400,232.80

จากัด
2564
%
0.00
0.00
0.00
0.06
0.12

ปี 2563
บาท
24,800.00
31,354.00
4,633.00
89,022.60
178,761.64

%
0.02
0.02
0.00
0.06
0.11

7.55
35.15

11,698,299.09
84,560,289.29

7.45
53.76

- 75 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
52,400,232.80 84,560,289.29
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
293,307.56
316,055.63
เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
1,301,350.00
1,323,620.00
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย
41,200.00
41,200.00
ค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรอตัดจ่าย
8,274.67
7,050.86
ค่าซอฟต์แวร์สานักงานรอตัดจ่าย
1,519.40
1,519.40
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
185,078.31
178,761.64
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ค้างนาน
(607,029.00)
1,141,790.00
0.00
282,513.70
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
31,750,000.00
0.00
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน – หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
(153,872.84)
(270,172.01)
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
56,881.85
107,623.96
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ
(20,118,653.15) (13,315,233.70)
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ค้างรับ
(2,654,135.92) (2,192,231.80)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
5,230.00
4,770.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย (ส่วนของนายจ้าง)
11,015.00
11,250.00
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
294,441.08
312,610.96
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
379,734.32
401,319.75
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
612,000.00
497,864.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีค้างจ่าย
110,000.00
70,000.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
6,000.00
6,000.00
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
63,922,574.08 73,486,601.68

- 76 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปี 2564
บาท
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - ฉุกเฉิน
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - ฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - สามัญ
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - พิเศษ
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - พิเศษ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
เงินสดรับเงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยสลากออมทรัพย์ทวีสินค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยผลตอบแทนการลงทุนค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ค้างรับ
เงินสดรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
หนี้สินดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย (ส่วนของลูกจ้าง)

เงินสดรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันกู้สามัญ
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ

ปี 2563
บาท

(34,360,400.00) (20,237,300.00)
31,391,905.00 15,362,135.00
(232,081,478.00) (263,396,000.00)
306,807,650.00 348,644,265.00
(1,350,000.00)
(3,250,000.00)
2,226,075.00
6,392,714.00
(300,000.00) (80,000,000.00)
44,600,000.00 167,700,000.00
270,172.01
595,664.70
(320,000.00)
(790,000.00)
320,000.00
790,000.00
(58,508.30)
(93,194.16)
0.00
288.68
0.00
777,929.20
13,315,233.70 19,395,386.90
2,192,231.80
3,716,728.78
34,633.10
38,926.45

(4,770.00)
(22,500.00)
11,015.00
174,829.42
(13,500.00)
5,981,852.66
(5,955,550.66)

(6,280.00)
(24,000.00)
11,250.00
175,732.72
(305,349.45)
6,500,564.41
(7,048,713.91)

- 77 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินดาเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินสดจ่ายโครงการวันออมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพสมาชิกค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สานักงาน
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด
เงินสดจ่ายค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัสรอตัดจ่าย
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายชาระตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

(312,610.96)
(70,000.00)
(6,000.00)
(1,109,864.00)
0.00
0.00
(401,319.75)
(1,193,400.00)
193,688,270.10

(764,452.05)
(36,000.00)
(6,000.00)
0.00
(150,000.00)
(20,000.00)
(328,944.91)
(1,381,580.00)
265,750,373.04

(75,358.99)
(20,000,000.00)
0.00
(737,000,000.00)
190,000,000.00
(567,075,358.99

(12,800.00)
(20,000,000.00)
(24,824.00)
(50,000,00000)
70,000,000.00
(37,624.00)

(114,920,259.71) (243,416,331.57)
106,418,674.71
123,617,902.79
(7,193,000,000.00) (4,216,000,000.00)
7,704,000,000.00 4,029,000,000.00
(34,977,926.00)
(41,184,780.00)
27,042,320.00
58,101,300.00
(9,000.00)
(113,000.00)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปี 2564
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
(246,170.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก
(2,681,058.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
(68,729,616.56)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
(3,961,317.84)
(30,000.00)
เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(1,581,200.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการจัดตั้งสานักงาน
(174,073.33)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
417,150,373.27
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
43,763,284.38
เงินสด ณ วันต้นปี
459,965,076.92
เงินสด ณ วันสิ้นปี
503,728,361.30

ปี 2563
บาท
(408,061.90)
(2,448,828.00)
(86,216,135.58)
(7,326,436.40)
(30,000.00)
(2,752,000.00)
(957,841.01)
(390,134,211.67)
(124,421,462.63)
584,386,539.55
459,965,076.92
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.1 สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
1.3 สหกรณ์ฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือและของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
1.4 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด หรือที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาดแต่จะถือจนครบกาหนด สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยราคาทุน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกาหนดชาระแสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและตัดจาหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง หรืออัตราอื่นที่ให้ผลไม่
แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญสาหรับเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมทั้งนี้สหกรณ์ฯ รับรู้การปลี่ยน
แปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน
ทุนของสหกรณ์ฯ และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ในงบกาไรขาดทุน เมื่อสหกรณ์ฯ ได้จาหน่ายเงินลงทุนนั้น
ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร พ.ศ.2563
1.5 สหกรณ์ฯ ระงับรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ รับจากหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จนกว่าจะได้รับชาระจริง
1.6 เงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด ตีราคาด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
1.7 สหกรณ์ฯ บันทึกรับรู้การด้อยค่าหุน้ กู้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยทยอยรับรู้การด้อยค่าในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทีต่ ราไว้ในหุ้นกู้ และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตรา
ไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี
1.8 ค่าเสื่อมราคา คานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 สาหรับสินทรัพย์ที่ซื้อภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 สาหรับสินทรัพย์ที่ซื้อตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
1.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี และตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรง
ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
1.10 ค่าซ่อมบารุงรักษา ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสาหรับรายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.11 สหกรณ์ฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่อง การประมาณการ
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนกว่ากฎกระทรวง เรื่อง การจัดชั้นสินทรัพย์ และกันเงินสารองจะมีผลบังคับใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนายทะเบียนฉบับดังกล่าว และขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงประมาณการทางบัญชี
เท่านั้นยังมิได้มีการตัดสูญหรือทาให้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ ด้อยไปแต่อย่างใด หากจะมีการ
ตัดลูกหนีเ้ ป็นสูญ ต้องได้รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทาได้
1.12 สหกรณ์ฯ ระงับการรับรู้รายได้ทเี่ กิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ง
หากสหกรณ์ฯ รับรูด้ อกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทาให้สหกรณ์ฯ มีกาไรสุทธิประจาปี เป็นจานวน
ดังนี้
กาไรสุทธิประจาปี
52,400,232.80 บาท
บวก ดอกเบี้ยที่ไม่รับรู้เป็นรายได้
39,863.83 บาท
กาไรสุทธิ (หากรับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)

52,440,096.63 บาท

1.13 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท เงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึง
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทที่นาไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันหนี้สินด้วย
1.14 เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันกู้สามัญ ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกัน
เงินกู้สามัญ โดยช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในการผ่อนชาระหนี้ให้กบั สมาชิกผู้คาประกั
้
นเฉพาะกรณีทผี่ ู้กู้เสียชีวิต หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเท่านั้น โดยเงินกองทุนฯ ได้มาจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีและ
จากดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินกองทุน
1.15 เพื่อประโยชน์ในการอ่านงบการเงิน สหกรณ์ฯ ได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิหรือส่วนของทุนสหกรณ์ฯ
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด

ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

164,176.00

174,285.00

18,764,185.30

74,965,531.81

0.00

25,260.11

18,928,361.30

75,165,076.92

เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น

ปี 2564

ปี 2563

บาท
342,000,000.00
142,800,000.00
484,800,000.00

บาท
242,000,000.00
142,800,000.00
384,800,000.00

เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิ ศษ จานวน 342,000,000.00 บาท และ
ประเภทประจาจานวน 142,800,000.00 บาท
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2564

ปี 2563
บาท

มูลค่ายุตธิ รรม

ราคาทุน/
ราคาตัดจาหน่าย

บาท
มูลค่ายุตธิ รรม

ราคาทุน/
ราคาตัดจาหน่าย

0.00
0.00
0.00
0.00
50,551,711.00
50,997,855.80
40,514,963.20

0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

142,064,530.00

140,000,000.00

0.00

2,064,530.00

142,064,530.00

142,064,530.00

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

91,589,669.10
15,213,352.65

90,000,000.00
15,000,000.00

5,070,306.00

5,000,000.00

10,052,447.80

10,000,000.00

หุ้นกู้บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

0.00

0.00

หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

0.00

0.00

หุ้นกู้บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

0.00

0.00

หุ้นกู้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน)

รวม
121,925,775.55 120,000,000.00
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
0.00 1,925,775.55
รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด
121,925,775.55 121,925,775.55
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

121,925,775.55

142,064,530.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย (ต่อ)
ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาตัดจาหน่าย

ราคาทุน
ราคาตัดจาหน่าย

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

0.00

0.00

94,617,090.90

90,000,000.00

33,389,600.40

30,000,000.00
0.00

34,009,274.70

30,000,000.00
50,000,000.00

55,000,000.00
110,000,000.00

0.00

0.00
55,238,166.10

หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

121,748,898.40

หุ้นกู้บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

377,803,666.40

หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน)

0.00

หุ้นกู้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

10,703,843.60

หุ้นกู้บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาขน)

70,463,484.70

หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

56,341,114.00

หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

196,654,912.26
85,270,431.90

หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

318,045,611.00

หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)

127,593,011.40

หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

10,060,918.70

หุ้นกู้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

51,092,401.20

หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

169,060,515.25

51,694,913.50
120,522,024.40

370,000,000.00
0.00

180,837,909.55

10,000,000.00
70,000,000.00

16,156,700.10

50,000,000.00
191,000,000.00

58,804,539.00

80,000,000.00
300,000,000.00

10,369,346.40
0.00
206,309,586.27
86,862,640.20
317,848,040.00

0.00
110,000,000.00
175,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
50,000,000.00
191,000,000.00
80,000,000.00
300,000,000.00

130,000,000.00
10,000,000.00

31,631,420.40

50,000,000.00
167,000,000.00

21,965,042.60
20,376,075.00
25,340,610.00

20,000,000.00
25,000,000.00

10,685,076.60
4,988,312.75

30,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00

หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (มหาชน)

20,840,456.00

หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

44,746,281.05

20,000,000.00
45,000,000.00

หุ้นกู้บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด(มหาชน)

54,686,131,65

55,000,000.00

0.00

0.00

หุ้นกู้บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

15,785,228.90

15,000,000.00

0.00

0.00

หุ้นกู้บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

19,570,219.20

20,000,000.00

0.00

0.00

รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด

1,839,094,892.11 1,778,000,000.00

0.00

61,094,892.11

1,293,018,602.37 1,211,000,000.00

0.00

1,839,094,892.11 1,839,094,892.11 1,293,018,602.37

82,018,602.37
1,293,018,602.37
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย (ต่อ)
ปี 2564

ปี 2563

บาท
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

บาท
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย

เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด

70,000,000.00

50,000,000.00

50,000.00
160,000,000.00

50,000.00
160,000,000.00

230,050,000.00

210,050,000.00

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า – หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย

635,000,000.00
(31,750,000.00)

635,000,000.00
0.00

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ตั้งใจจะถือจนครบกาหนด-สุทธิ

603,250,000.00

635,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ

2,672,394,892.11

2,138,068,602.37

รวมเงินลงทุน – สุทธิ

2,794,320,667.66

2,280,133,132.37

หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ตั้งใจจะถือจนครบกาหนด

โดยรวมการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกาหนดการฝากหรือการลงทุ นอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
ยกเว้น หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่มิได้เป็นหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันแล้ว
เงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงคาสั่งตามศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟู
กิจการแล้ว เมื่อ 14 กันยายน 2563 และ คาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 15 มิถูนายน 2564 และรายละเอียดเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ เช่น การขยายระยะเวลา
ไถ่ถอนหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ เป็นต้น
สหกรณ์ฯ ได้นาหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,808,000,000.00 บาท ไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,585,000,000.00 บาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

ประกอบด้วย

ปี 2564
บาท
ระยะสั้น
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
หัก ค่าเผื่อลูกหนี้เงินให้กู้ค้างนาน
รวมเงินให้กู้ยืม – ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมเงินให้กู้ยืม
รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ

73,300,000.00
10,647,800.00
91,381,710.00
2,008,632.00
177,338,142.00

ปี 2563
บาท
ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

0.00 117,600,000.00
0.00
7,679,305.00
769,944,058.00 111,056,418.00
20,006,704.00
2,047,980.00
789,950,762.00 238,383,703.00

0.00
0.00
825,212,288.00
20,843,431.00
846,055,719.00

1,209,522.00
(604,761.00)
604,761.00
177,942,903.00

0.00
1,211,790.00
0.00 (1,211,790.00)
0.00
0.00
789,950,762.00 238,383,703.00

0.00
0.00
0.00
846,055,719.00

177,942,903.00

789,950,762.00 238,383,703.00

846,055,719.00

สหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์โรคระบาดตามประกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์ เรื่องการ
ประมาณการ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
โดยสหกรณ์ฯ มีโครงการพักชาระหนี้ต้นเงินให้สมาชิกเป็นระยะเวลา 3 เดือน จานวน 2 ครั้ง ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรือ จากัด เรื่อง การพักชาระหนี้เงินต้นประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กาหนดยื่นแบบฟอร์มคาร้อง
การพักชาระหนี้เงินต้นได้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จานวน 450 ราย 450
สัญญา เป็นจานวนเงิน 230,291,000.00 บาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้เงินให้กู้ค้างนาน จานวน 604,761.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ จานวน 604,761.00 บาท ทั้งจานวน
ทั้งนี้สหกรณ์ ได้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ซึ่งยังคงใช้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ตามระเบียบนนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มกราคม
2564 ไปจนกว่ากฎกระทรวง เรื่อง การจัดชั้นสินทรัพย์ และกันเงินสารองจะมีบังคับใช้ที่ไม่ขัดกับระเบียบนายทะเบียนฉบับ
ดังกล่าว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
เงินยืมทดรอง
เครื่องเขียนและแบบพิมพ์

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ค้างรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ - ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7. อุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
เครื่องใช้สานักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมอุปกรณ์ - สุทธิ

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

10,000.00
11,025.72

10,000.00
9,399.27

2,654,135.92
20,118,653.15
(282,513.70)
22,511,301.09

2,192,231.80
13,315,233.70
(282,513.70)
15,244,351.07

ปี 2564
บาท
980,252.15
(493,776.98)
486,475.17

ปี 2563
บาท
1,014,741.96
(310,318.22)
704,423.74

สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี ซึ่งในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สหกรณ์ฯ มีค่าเสื่อมราคา 293,307.56 บาท และ 316,055.63 บาท ตามลาดับ
8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท
0.00
14,554.34
1,519.40
16,073.74

ปี 2563
บาท
41,200.00
22,829.01
3,038.80
67,067.81

9. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
2,570,201.94
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ - เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
(875,879.08)
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด - สุทธิ
1,694,322.86

ปี 2563
บาท
2,604,835.04
(690,800.77)
1,914,034.27

ค่าจัดหาพัฒนาระบบโปรแกรมรอตัดจ่าย
ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสรอตัดจ่าย
ซอฟท์แวร์สานักงานรอตัดจ่าย
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
9. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด จานวน 2,570,201.94 บาท บันทึกบัญชีด้วยจานวนเงินคงเหลือตามบัญชี
ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กาหนดให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
เต็ ม จานวนทั้ ง ส่ว นที่เ ป็ น เงิ น ฝากและดอกเบี้ย อย่ า งไรก็ ตามเพื่ อ ไม่ใ ห้ เกิ ด ผลกระทบต่ อการด าเนิ น งานของสหกรณ์ ฯ และ
ผลประโยชน์ของสมาชิก นายทะเบียนสหกรณ์ จึงผ่อนผันให้ส หกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย น
คลองจั่น จากัด ตามจานวนดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นในปี บัญชีปัจ จุบันทั้งจานวนตามหนังสือที่ กษ.0404/ว.9 ลงวันที่ 19
มกราคม 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นาเงินฝากไว้ อย่างไรก็ต าม ในปีปัจจุบันสหกรณ์ฯ ไม่ได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเพิ่มเติมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด แต่ได้มีการรับคืน เงินต้นเป็นบางส่วน สาหรับส่วนที่ค้างชาระของปี 2563
และปี 2564 ซึ่งสหกรณ์ฯยังไม่ได้รับคืนเงินต้นตามตารางชาระหนี้ที่กาหนดไว้ ทางสหกรณ์ฯจึ งพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เพิ่มขึ้นจานวน 185,078.31 บาท

10. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้

ปี 2564

ปี 2563

บาท
284,000,000.00
585,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
1,219,000,000.00

บาท
294,000,000.00
329,000,000.00
85,000,000.00
0.00
708,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ มีวงเงินกู้ยมื ระยะสั้น ดังนี้
(1) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี
(2) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 585,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.95 ต่อปี
(3) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.98 ต่อปี
(4) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 200,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70ต่อปี
โดยสหกรณ์ฯ มีหุ้นกู้ที่สหกรณ์ฯ ถือครองอยู่เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว

11. เงินรับฝาก

ประกอบด้วย

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน
รวมเงินรับฝาก - สมาชิก
รวมเงินรับฝาก

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

718,454,078.69
682,550,117.98
2,849,000.00
1,403,853,196.67
1,403,853,196.67

732,719,496.85
675,142,784.82
4,492,500.00
1,412,354,781.67
1,412,354,781.67
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12. หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

เงินรอจ่ายคืน

371,907.45

248,183.45

เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย

22,030.00

22,500.00

เงินรอตรวจสอบ

74,124.75

47,822.75

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

5,230.00

4,770.00

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย

6,000.00

6,000.00

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย

110,000.00

70,000.00

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย

294,441.08

312,610.96

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย

379,734.32

401,319.75

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานค้างจ่าย

0.00

497,864.00

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,263,467.60

1,611,070.91

ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

10,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

13. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

กรมอู่ทหารเรือ
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

สหกรณ์ฯ ได้กู้ยืมเงินจากกรมอู่ทหารเรือ และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยมี
การจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการ
เป็นผู้ค้าประกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนการศึกษาอบรมของสหกรณ์
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ

ปี 2564

ปี 2563

บาท
5,080,000.00
1,501,713.00
1,405,352.10
298,649.05
733,198.67
9,018,912.82

บาท
5,080,000.00
1,510,713.00
1,651,522.10
1,203,707.05
932,772.00
10,378,714.15

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

84,083,132.37
(21,062,464.71)

177,444,926.66
(93,361,794.29)

63,020,667.66

84,083,132.37

15. กาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

ยอดยกมาต้นปี
บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
16. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

สหกรณ์ฯ สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งของ
ยอดเงินฝากทั้งหมด จึงถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย เรื่อง
กาหนดอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 13 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65 ได้มีมติ
“เห็นชอบ” งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุม............................
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4.2 อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564
กาไรสุทธิ

52,400,232.80 บาท
2564

ข้อ
1
2
3
4

5
6
7
8
9

ก
ข
ค
ง

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

2563
คิดเป็น
ร้อยละ

เป็นเงินทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
5,243,534.33 10.01
เป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 1
30,000.00 0.06
ของกาไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว ร้อยละ 3.25 ต่อปี
41,091,332.39 78.42
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
เฉลี่ยคืนร้อยละ 4.75 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชาระต่อ
2,435,.366.08 4.65
สหกรณ์ในระหว่างปีแต่ถ้าสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีนั้น จะมิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการดาเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่
980,000.00 1.87
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือน
0.00 0.00
หุ้น ในวันสิ้นปี
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
0.00 0.00
เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
0.00 0.00
กาไรสุทธิ
เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควร แก่สมาชิกและ
2,620,000.00 5.00
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
52,400,232.80 100
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จะมีผลดังนี้
กลับมาเป็นของสมาชิก (3)+(4)
43,526,698.47 83.07
เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (1)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
7,863,534.33 15.01
รวมเป็นของสมาชิกทั้งหมด (ก+ข)
51,390,232.80 98.07
เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (5)
980,000.00 1.87
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ (2)
30,000.00 0.06
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
52,400,232.80 100

จานวนเงิน
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

8,458,154.89
30,000.00

10.00
0.04

68,729,616.56

81.28

3,961,317.84

4.68

1,581,200.00 1.87
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,800,000.00 2.13
84,560,289.29

100

72,690,934.40 85.96
10,258,154.89 12.13
82,949,089.29 98.09
1,581,200.00 1.87
30,000.00 0.04
84,560,289.29 100

ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 13 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65 ได้มีมติ “เห็นชอบ”
การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมฯ ………………….......………………
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4.3 อนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืม
และการค้าประกัน ประจาปี 2565
ด้วยกฎกระทรวง การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ.2564 หมวด 2 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
และผู้จัดการ ข้อ 7 บัญญัติให้ สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุ้นและทุนสารอง
หรือเงินลงทุน มากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทา
นโยบายและแผนการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งดูแลและจัดการ
ลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกล่าว
คณะกรรมการดาเนินการ จึงขอเสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมและ
การค้าประกัน ประจาปี 2565 ดังนี้
นโยบายการฝากและการลงทุน
1. การบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญใน
เรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital)" กับ "ผลตอบแทนจาก
การลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพของการดารงชีวิตที่เหมาะสม
2. จั ด ให้ มีก ระบวนการการฝากและลงทุนที่ ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีระบบ
ตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดการฝากและการลงทุนอย่างเคร่งครัด ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
3. ทบทวนและประเมินผลการจัดสรรเงินฝากและลงทุน ทุกระยะ 3 เดื อน หรือ เมื่อมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
4. กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
นโยบายการกู้ยืมและการค้าประกัน
1. การจัดให้มีหลักการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วโดยใช้ใบหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
2. จั ด ให้ มี ก ารทบทวน และประเมิ น การกู้ ยื ม และการค้ าประกั น ทุ ก ปี ห รื อ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
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1. ลงทุนในหุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ คพช.
เรื่อง ข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
2. ลงทุ น ในเงิ น ฝากและหุ้ น สามั ญ กั บชุ ม นุ ม สหกรณ์ เช่ น ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จากัด และ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด เป็นต้น
3. ลงทุนโดยการออกเงินกู้ให้แก่สหกรณ์อื่น (สหกรณ์ใน ทร.)
4. ลงทุนในบัตรเงินฝาก
5. ลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 13 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65 ได้มีมติ
“เห็นชอบ” นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืม และการค้าประกัน ประจาปี 2565
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมฯ ………………….......………………
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4.4 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
แผนงานที่จะดาเนินการในปี 2565
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด พ.ศ.2548 ข้อ 63(5) เสนอแผนงานและ
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 65 ได้จัดทาแผนงานทีจ่ ะดาเนินการในปี 2565
โดยได้จัดทาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปีไว้เรียบร้อยแล้ว
และนามาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ ดังนี้

แผนงานประจาปี 2565
รายการ

ประมาณการ
2565

คาชี้แจงประกอบ

ประมาณการรายรับ
1. ดอกเบี้ยรับ
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
4. ผลตอบแทนจากการลงทุน
5. อื่น ๆ
รวมรายได้ทั้งสิ้น
ประมาณการรายจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินรับฝาก

48,500,000.- - จากการให้สมาชิกกู้ยืม และสหกรณ์อื่นกู้ยืม
20,000.- - จากเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ในธนาคารต่างๆ
16,000,000.- - จากเงินฝากในสหกรณ์อื่น ๆ เงินฝาก ชสอ.,
และเงินฝาก ช.น.ส.ท.
95,500,000 - จากการลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล
หุ้น ชสอ. และ หุ้น ช.น.ส.ท. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
10,000 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า , รางวัลสลากออมสิน ,
รางวัลสลาก ธ.ก.ส. และอื่น ๆ

160,030,000 หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามหมื่นบาทถ้วน
40,000,000 .- - เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝาก ออมทรัพย์ พิเศษ,

2. ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืม
3. ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในงบประมาณรอบปี
4. ค่าใช้จ่ายทางบัญชี

22,000,000.9,123,600.34,941,400.-

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

106,065,000.-

ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

เงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน
- จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ / เบิกเกินบัญชี
- จากการบริหารงาน(ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน)
- ค่าเสื่อมราคา บาเหน็จเจ้าหน้าที่ เงินตัดรอตัดจ่าย
ตั้งด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ปีที่ 2 ฯลฯ
หนึ่งร้อยหกล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

53,965,000 ห้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน
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รายการ
1. หมวดเงินเดือน
เจ้าหน้าที่ สอ.อร. จานวน 16 คน

ประมาณการ
2565

เหตุผล และ ความจาเป็น

5,650,000.- - ตามตาแหน่งและกรอบอัตราของสหกรณ์ และ
รับเจ้าหน้าทีท่ ดลองงานจานวน 4 คน

รวม
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 หน่วยงานต่าง ๆ
2.2 อร.
2.3 ค่ารับรอง

2.4
2.5
2.6
2.7

ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าล่วงเวลา
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าสอบบัญชี
รวม
3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 การประชุมใหญ่

3.2 วันสถาปนา สอ.อร.
3.3 สวัสดิการเจ้าหน้าที่

5,650,000.- (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
30,000.- - สาหรับหน่วยงานต่างๆ ใน ทร. และ อร. ที่ให้การ
สนับสนุนกิจการของ สอ.อร.
120,000.- - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อร.
60,000.- - สาหรับการประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการดาเนินการและอนุกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ , ผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์, ผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ
160,000.- - สาหรับการประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการ
150,000.- - สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาทาการ
72,000.- - จ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
110,000.- - จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
692,000.- (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
1,040,000.- ก) เป็นของที่ระลึกสาหรับสมาชิกสามัญและ
สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการจานวน
2,724 คนๆ ละ 300.-บาท เป็นเงิน 817,200 บาท
ข) เป็นเงินจัดสรรตอบแทนหน่วยงานช่วยในการ
คัดสรรกรรมการดาเนินการชุดใหม่จานวน
1,122 คนๆละ 30.-บาท เป็นเงิน 33,660.-บาท
ค) ค่าเอกสารสาหรับการประชุมใหญ่
เป็นเงิน 60,000.-บาท
ง) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ เป็นเงิน 129,140.-บาท
45,000.- - ทาบุญทางศาสนา
200,000.- - สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร
ค่าเครื่องแบบ คนละ 1 ชุด และสงเคราะห์ตา่ งๆ
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ประมาณการ
2565

เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนทดแทน
ค่าพาหนะ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์

135,000.4,600.30,000.20,000.8,000.-

3.9 ค่าซ่อมบารุงสานักงาน
3.10 โครงการสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่
3.11 โครงการวันออมแห่งชาติ
3.12 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3.13 ค่าพาหนะช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์
ในตาแหน่งต่าง ๆ
3.14 ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส
3.15 เงินอุดหนุนและพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จากัด (สอ.ม.อ.)

50,000.170,000.-

3.16 ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
3.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
3.18 ค่าธรรมเนียม TMB บิสสิเนส ทัช

25,000.9,000.30,000.-

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.19 ประชุมใหญ่วิสามัญ

20,000.45,000.-

เหตุผล และ ความจาเป็น
-จ่ายสมทบประกันสังคม
-จ่ายสมทบกองทุนทดแทน
-สาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
-สาหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาสานักงาน
-สาหรับข่าวสาร เอกสาร และการแนะนา
ความรู้ให้แก่สมาชิก
-จ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาสานักงาน
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านงานสหกรณ์แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่
- เพื่อจัดงานวันออมแห่งชาติประจาปี 2565
- สาหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรม

270,000.- - ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,เหรัญญิก และผู้ช่วยเหฯ
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร
30,000.- - สาหรับเครื่อง server และเครื่องลูกข่าย
100,000.- - ค่าเงินอุดหนุนดูแลระบบโปรแกรม สอ.มอ.รายปี

200,000.-

คิดจากจานวนสมาชิก 3,000 รายๆ ละ 12 บาท
เป็นเงิน 36,000 บาท
- ค่าเครือข่ายระบบโปรแกรมสาหรับ สาขาสัตหีบ
และสาขาสมุทรปราการ รวม 2 เครื่องๆ ละ
5,000/ปีรวมเป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาระบบ
โปรแกรมสหกรณ์ ของ จนท.สอ.มอ. ในกรณี
เกิดปัญหา เป็นเงิน 10,000 บาท
- เขียนโปรแกรมเสริมเพิ่มเติม(ถ้ามี) 44,000 บาท
- เพื่อพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ สอ.อร.
- เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร
- เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการอนุมัติจ่ายเงิน
ระบบใหม่ เป็น ทีเอ็มบี บิสสิเนส ทัช
- ค่าพาหนะผู้แทนสมาชิก 50,000.- บาท
- ค่าเอกสารสาหรับประชุมฯ เป็นเงิน 20,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ เป็นเงิน 130,000.-บาท
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3.20 ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3.21 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
รวมค่าใช้สอยต่างๆ

4. หมวดค่าวัสดุ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์และของใช้
รวมค่าวัสดุ

รวมค่าใช้จ่าย
5. ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
5.1 สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
5.2 ค่าเสื่อมราคา
5.3 เงินรอตัดจ่าย
5.4 ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส
5.5 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
5.6 หนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์
สหกรณ์อื่น
5.7 ด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
รวมค่าใช้จ่ายทางบัญชี

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการ
เหตุผล และ ความจาเป็น
2565
100,000.- - ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาหรับ พื้นที่ อร.
สาขา อรม.และอจปร.รวม 3 แห่ง เป็นรายเดือนๆ
3,400 บาท เป็นเงิน 40,800 บาท
- ค่าเช่า Domain name รายปีๆ ละ 2,500บาท
- ค่าเช่าพืน้ ที่เครือข่ายระบบโปรแกรมปีละ 3,000บาท
- ค่าเช่าบริการ LINE @ ปีละ 19,200 บาท
- ค่าเช่าบริการ ZOOM MITTING ปีละ 5,400 บาท
- ค่าระบบรักษาความปลอดภัย(Firewall)ระบบ
โปรแกรมปีละ 30,000 บาท
100,000.- - สาหรับใช้จา่ ยต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์
2,631,600.- (สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

150,000.- -.แบบพิมพ์ต่างๆ สาหรับงานสหกรณ์ และเครื่องคอมฯ
ตลอดจนอุปกรณ์ และของใช้ประจาสานักงาน
150,000.- (หนึ่งแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน)
9,123,600.- (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
1,210,000.300,000.1,600.8,300.-

- สาหรับบาเหน็จเจ้าหน้าที่
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
- ค่าระบบโปรแกรม ตัดจ่ายปีที่ 4 ทั้งหมด 5 ปี
- ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส ตัดจ่ายปีที่ 2 ทั้งหมด 4 ปี
(จากราคา 24,820 บาท )
1,505,000.- - สาหรับเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ
166,500.- - หนี้สงสัยจะสูญจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
( ปี 2565 = 5.27% ของยอดตั้งต้น)
31,750,000.- - ตั้ ง ด้ อ ยค่ า หุ้ น กู้ บมจ.การบิ น ไทย ปี ที่ 2 ตาม
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ ว 61
34,941,400.- (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
44,085,000.- (สี่สิบสี่ล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- 96 รายการ

ประมาณการ
2565

เหตุผล และ ความจาเป็น

6. หมวดครุภัณฑ์
1. เครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

7,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้

2. เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (passbook) 1 เครื่อง

40,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้

3. Client Computer หรือ notebook
พร้อมเครื่องสารองไฟ จานวน 1 ชุดเครื่อง
4. เครื่องสารองไฟ สาหรับ server

25,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้

5. ซอฟแวร์ลายเซ็นส์ office

40,000.- -สาหรับระบบโปรแกรม

รวมครุภัณฑ์

80,000.- -สาหรับ server เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งเริ่ม
เสื่อมสภาพตามการใช้งานมาแล้ว 7 ปี

192,000.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถัวเฉลี่ยได้ทุกหมวด ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์
2. กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติจ่ายไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิม เพื่อให้งานประจาดาเนินการไป
ได้อย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 13 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65 ได้มีมติ
“เห็นชอบ” แผนงานและงบประมาณการรายจ่ายประจาปี 2565
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุม............................

- 97 4.5 อนุมตั ิวงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ประจาปี 2565
ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อ 17 กาหนดไว้ว่า วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจาเป็นและสมควรแก่การดาเนินการ วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการ
ค้าประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง
จากสาเนาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือ
การค้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
ข้อ 7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
7.2.1 พิ จ ารณาจากทุ น เรือนหุ้น ที่ ช าระแล้ วรวมกับทุ น ส ารองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง
ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
กรณีสหกรณ์ที่มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบัน ให้พิจารณาจากทุนเรือนหุ้น หลังหัก
ผลขาดทุนสะสมแล้ว กรณีสหกรณ์ใดมีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้น ในการกาหนดวงเงินการ
กู้ยืมจะต้องเสนอแผนฟืน้ ฟูการดาเนินงานของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบด้วย และในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อดาเนินงานตามแผนฟื้นฟูการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ แต่ต้องไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ในข้อ 7.2.2 หรือเท่ากับที่สหกรณ์ก่อหนี้ภาระผูกพันไว้แล้ว
7.2.2 กาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคานวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของ
สหกรณ์ ดังนี้
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุน
สารองของสหกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอ.อร. มีทุนเรือนหุ้นจานวน 1,272,629,060.- บาท และทุนสารองจานวน
233,620,721.68 บาท รวมเป็น 1,505,249,781.68 บาท การกาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคานวณวงเงินการกู้ยืมของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์ คือ
1,505,249,781.68 X 1.5 เท่า = 2,259,374,672.52
ในปี 2564 สอ.อร.ได้ใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันไปทั้งสิ้น 1,600,000,000.- บาท (หนึ่งพันหก
ร้อยล้านบาทถ้วน)
ดังนั้นในปี 2565 สอ.อร.ขอถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันจานวนไม่เกิน 2,200,000,000 บาท
(สองพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65 ได้พิจารณาแล้ว มีมติ
“เห็นชอบ” วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ประจาปี 2565 จานวน 2,200,000,000 บาท (สองพัน
สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุม ฯ ……………………….

- 98 4.6 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อ 84 กาหนดไว้วา่ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคล ภายนอก
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ เป็นการประจาปี จานวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
ข้อ 85 กาหนดไว้ว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปี ถ้าเมื่อครบ
กาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ ปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้า”
ในปี 2565 นี้ สอ.อร. ได้ออกประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ปรากฏว่ามีผสู้ มัครเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของ สอ.อร. จานวน 2 รายคือ
รายละเอียด
ระยะเวลาปฏิบัติ
งานตรวจสอบ
การรายงาน
ผลการตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ
การให้บริการอื่นๆ

ข้อมูลอืน่ ๆ เพิ่มเติม

ผู้สมัครรายที่ 2 :
บริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
โดย น.ส.คณพิชญ์ นาคคง
1. เข้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง 1. เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้ผู้ช่วยเข้าตรวจสอบบัญชี
เดือนละ 1 ครั้ง
1. รายงานการตรวจสอบกิจการทุกครั้งที่เข้า
1. รายงานการตรวจสอบกิจการทุกครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมกับ
ตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผล คณะกรรมการเดือนละ1 ครั้ง เพือ่ รายงานผล
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดทารายงาน 2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดทา
ผลการตรวจสอบฯเสนอต่อที่ประชุมฯ
รายงานผลการตรวจสอบฯเสนอต่อที่ประชุมฯ
ปีละ 72,000 บาท โดยเบิกจ่ายเป็นราย
ปีละ 154,080 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
เดือน ๆละ 6,000 บาท
โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
ผู้สมัครรายที่ 1 :
นางดาริษา อร่ามเรือง

1. ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารการเงิน
การบัญชี การภาษีอากร และการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจา
ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
1. รับจ้างอิสระ ไม่ได้สังกัดนิติบุคคล
2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการขั้น
พื้นฐาน และหลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการขั้นกลาง
4. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี เป็น
ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปี พ.ศ.2530–2557

1. ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารการเงิน
การบัญชี ตามที่เห็นสมควร
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจา
ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
1. มีคุ ณสมบัติ เป็นผู้ต รวจสอบกิจการตามที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
2. ดาเนิน การตรวจให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทางด้ า นวิ ช าชี พ และหลั ก เกณฑ์ ข องกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ผู้ ช่วยผู้ สอบบัญชี มีคุ ณสมบัติ เป็นผู้ ตรวจสอบ
กิจการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
- ผู้ตรวจสอบกิจการประจาสานักงาน คือ

- 99 ผู้สมัครรายที่ 1 :
นางดาริษา อร่ามเรือง

รายละเอียด
ข้อมูลอืน่ ๆ เพิ่มเติม
(ต่อ)

5. อดีตผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ที่ 2 รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชี 6
จังหวัด ในภาคตะวันออก
6. เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชา การเกษตร จากัด ปีสิ้นสุดทางบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
7. เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรือ จากัด ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่
31 ธันวาคม2562 ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่ 31
ธันวาคม2563 และ ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่ 31
ธันวาคม2564

ผู้สมัครรายที่ 2 :
บริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
โดย น.ส.คณพิชญ์ นาคคง
นางสาวคณพิชญ์ นาคคง
- ผู้ตรวจสอบกิจการสารอง คือ
นางสาววาสนา แย้มเกสร
4. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
- สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จากัด
ตั้งแต่ปี 2554 - 2565
- สอ.โรงพยาบาลตารวจ จากัด ตั้งแต่
ปี 2560 - 2565
- สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จากัด ตั้งแต่ 2561 - 2563
- สอ.พนักงานโอสถสภา จากัด ปี 2561 และ
ปี 2564
- สอ.กรมอนามัย จากัด ปี 2561 และปี 2563
- สอ.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด ปี 2561
และปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65 ได้มีมติ “เห็นชอบ”
1. เลือก นางดาริษา อร่ามเรือง เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2565 โดยมีค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบเดือนละ 6,000 บาท หรือปีละ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. เลือก นางสาวคณพิชญ์ นาคคง เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสารองประจาปี 2565 โดยมีค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบปีละ 154,080 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมฯ

มีมติ………………….………….....

- 100 4.7 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กาหนดว่า “สหกรณ์ใดที่มีทุนดาเนินการตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
จะต้องจ้างผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต”
สอ.อร.ได้ออกประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีในปี 2565 ปรากฏว่าได้มีผสู้ นใจเสนอจานวน 3 ราย คือ

ผู้สมัครรายที่ 1
รายละเอียด
การเสนอบริการสอบบัญชี

ลาดับที่ 1 นายเอกชัย เตียววงศ์ไทย หรือ ลาดับที่ 1 นาย ณัฐวุฒิ จิตตรง หรือ
ลาดับที่ 2 น.ส.เบญจมาภรณ์ ฤกษ์วิชานันท์ ลาดับที่ 2 นายอิทธิพงศ์ สุขศาลา
จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด บริษทั ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
- จานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานตามแผนการสอบประมาณปีละ
5 ครั้ง (รวมการเข้าประชุ มกรรมการและ
ประชุ ม ใหญ่ ) โดยเฉพาะการสอบบั ญ ชี
ระหว่างปีและสิ้นปีแต่ละครั้งใช้เวลา 3-5 วัน
- จานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
-ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3-5 คน
2. การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี -รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์
ทราบ ภายหลังการเข้าตรวจ 1 สัปดาห์
- รายงานการสอบบัญชีประจาปี -รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
3. บริการอื่น ๆ
- ให้คาแนะนาในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามทีส่ หกรณ์รอ้ งขอ
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ผู้สมัครรายที่ 2

-เข้าตรวจสอบ 6 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2-4 วัน)

-ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3-5 คน
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์
ทราบ
-รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตาม
ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
- ให้คาแนะนาในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามทีส่ หกรณ์นดั หมาย

ค่าธรรมเนียมปีละ 110,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปีละ 110,000 บาท
แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้
แบ่งจ่าย จานวน 3 งวด
1.งวดที่ 1-2 ช าระงวดละ 30,000 บาท
2. งวดที่ 3 ชาระ 60,000 บาท

- 101 ผู้สมัครรายที่ 3
รายละเอียด
การเสนอบริการสอบบัญชี
1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
- จานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
- จานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
2. การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
- รายงานการสอบบัญชีประจาปี
3. บริการอื่น ๆ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม
จาก สานักงานสอบบัญชี เอส.พี. จากัด
- เข้าตรวจสอบ 3-4 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2-4 วัน)
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 คน
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
-รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
- ให้คาแนะนาในด้านภาษี อากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการเงิน ตามที่เห็นสมควร
- จัดทาบทวิเคราะห์งบการเงินประจาปีตามแนว COSO และ CAMEL
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการฯ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
ปีละ 120,000 บาท
จ่ายชาระเมื่อแล้วเสร็จ

ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65 ได้มีมติ “เห็นชอบ”
1. เลือก นายเอกชัย เตียววงศ์ไทย หรือ นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤกษ์วิชานันท์ จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 นี้ โดยมีค่าธรรมเนียมปีละ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. เลือก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม จาก สานักงานสอบบัญชี เอส.พี. จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสารอง
ประจาปี 2565 นี้ โดยมีค่าธรรมเนียมปีละ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมฯ มีมติ………………….………….....

 สาธุ สาธุ สาธุ 
จะนุ่งขาวหรือห่มขาวไปเข้าวัด ยังไม่ได้บุญเท่า คิดดี พูดดี และปฏิบัตดิ ี
จะอยู่ที่ไหนก็ดี ใส่สีอะไรก็ดี ขอให้มี...ใจบุญใจกุศลก็พอ

- 102 4.8 เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการประจาปี 2565
ผู้จัดการ
จานวนกรรมการดาเนินการของ สอ.อร. มีทั้งสิ้น 15 นาย ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
เหรัญญิก ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ และกรรมการที่คัดสรรจากเขตต่างๆ อีก 10 กลุ่ม จานวน 10 นาย นามาเลือกตั้ง
ในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่คัดสรรจากสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์ และมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการสหกรณ์ ซึ่งคัดสรรโดยประธานอีก 3 นาย แล้วนามาเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีด้วยเช่นกัน
สาหรับปี 2565 มีกรรมการดาเนินการจากหน่วยต่างอยู่ในวาระ (อยู่ต่อ) จานวน 7 นาย และ
มีกรรมการดาเนินการที่ครบวาระ จานวน 7 นาย ขอลาออก 1 นาย รวมกรรมการดาเนินการทั้งสิ้น 15 นาย ดังนี้
1. พล.ร.ท.วิโรจน์
2. ร.ท.สุริยา
3. พล.ร.ต.สกล
4. พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย
5. น.อ.พลกฤษณ์
6. น.อ.วัฐนัย
7. พล.ร.ต.ธิติ
8. น.ท.มนตรี
9. ร.อ.ณรงค์
10. น.อ.ภูธรา
11. พล.ร.ท.บงกช
12. พล.ร.ต.พงษ์สันต์
13. น.อ.นพปฎล
14. น.อ.พรชัย
15. น.อ.วิสิทธิ์

นิลพงษ์
โลธิเสน
สิริปทุมรัตน์
จันทร์ส่งเสริม
เมฆขุนทด
ขาละม้าย
นาวานุเคราะห์
ทาคง
ชูชื่น
อินม่วง
ผาสุข
สมัยคมสัน
ชะนะ
จ้อยจารูญ
กุลสมบูรณ์สินธ์

ประธานกรรมการ
เหรัญญิก
คัดสรรจากประธาน
คัดสรรจากประธาน
คัดสรรจากประธาน
กลุ่มที่ 1 นขต.บก.อร.
กลุ่มที่ 2 กผช.อร.
กลุ่มที่ 3 กพช.อร.
กลุ่มที่ 4 ศพด.อร.
กลุ่มที่ 5 อธบ.อร.
กลุ่มที่ 6 นอกหน่วย
กลุ่มที่ 7 อจปร.อร.
กลุ่มที่ 8 อรม.อร.
กลุ่มที่ 9 ชย.ทร.
กลุ่มที่ 10 อล.ทร.

วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 2

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1

(อยู่ต่อ 1 ปี)
ครบวาระ
(อยู่ต่อ 1 ปี)
ครบวาระ
ครบวาระ
ครบวาระ (หยุดพัก)
ครบวาระ
(อยู่ต่อ 1 ปี)
ครบวาระ
ครบวาระ (หยุดพัก)
(อยู่ต่อ 1 ปี)
ลาออก
(อยู่ต่อ 1 ปี)
(อยู่ต่อ 1 ปี)
(อยู่ต่อ 1 ปี)

และในปี 2565 นี้ ได้มีการคัดสรรกรรมการดาเนินการทดแทนกรรมการที่ว่างลง รวมเป็น 8 นาย ดังนี้
1. เหรัญญิก
คัดสรร ร.ต.สมชัย กระแบกหอม
วาระที่ 1 ปีที่ 1
2. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ คัดสรร .......................................................
3. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ คัดสรร .......................................................
4. กลุ่มที่ 1 นขต.บก.อร.
คัดสรร น.อ.มานิต
ขุนเอม
วาระที่ 1 ปีที่ 1
5. กลุ่มที่ 2 กผช.อร.
คัดสรร น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด
วาระที่ 2 ปีที่ 1
6. กลุ่มที่ 4 ศพด.อร.
คัดสรร ร.อ.อภินันท์ อ่าสอาด
วาระที่ 1 ปีที่ 1
7. กลุ่มที่ 5 อธบ.อร.
คัดสรร น.อ.ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
8. กลุ่มที่ 7 อจปร.อร.
คัดสรร พล.ร.ต.นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม
วาระที่ 1 ปีที่ 2
ที่ประชุมฯ

มีมติ ……………………

- 103 4.9 การลงทุนของสหกรณ์ ประจาปี 2565
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10(7) และมาตรา
62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 และในการประชุมครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ จึงออกประกาศ “ข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์” ลงวันที่ 17 พ.ย.63 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผูร้ ับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดชอบ
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทนี่ ติ ิบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.
2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นนั้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่มีวัตุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ฯลฯ

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอ.อร. ทุนสารอง 233,620,721.68 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.อร. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทน
การลงทุนที่ดี คณะกรรมการดาเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดาเนินการของ สอ.อร. นาเงิน
ไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) ได้จานวนไม่เกิน 233,620,721.68 บาท (สองร้อยสามสิบสามล้าน
หกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65 ได้มีมติ “เห็นชอบ”
การลงทุนของสหกรณ์ ประจาปี 2565

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมฯ………………………..

- 104 4.10 อนุมัติการนาเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

ในปี 2565 สหกรณ์ มี แ ผนงานที่ จ ะน าเงิ น ไปลงทุ น ในกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ไพรเวทฟั น ด์
(Private Fund) ทั้งนี้ การฝากหรื อการลงทุนจะดาเนินการตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติส หกรณ์
พ.ศ.2545 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกาหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่น
ของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การลงทุน
ดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น
อนึ่ง การนาเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลนั้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นด าเนิ น การ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ นายทะเบี ย นสหกรณ์
ที่ กษ 0216/5057 ลงวันที่ 26 เมษายน 2545
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ ชุ ด ที่ 65 ครั้ ง ที่ 12 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 31 ม.ค.65 ได้ มี ม ติ
“เห็นชอบ” ให้เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดาเนินการ อาจนาเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดย
กองทุนส่วนบุคคล ดังกล่าว
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมฯ………………………..
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ระเบียบวาระที่ 5



เรื่องอื่น ๆ

 &&& 
 ล้มหรือลุก...อย่าไปทุกข์กบั ชีวติ
ถูกหรือผิด...อย่าไปคิดหนีปัญหา
ดีหรือแย่...อย่าไปแคร์คนนินทา
ชมหรือด่า...อย่าไปรับให้กลับคืน

- 106 ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระนี้ เป็นของสมาชิกเท่านั้น ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
ขอเชิญได้

(ควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มิใช่เรื่องส่วนตัว)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



เลิกประชุมเวลา …………………………..

กล่าวปิดประชุม 

- 107 -

ผนวก ก


รายงารการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564

- 108 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา

ผู้มาประชุม

1. พล.ร.ท.กวี
องคะศิลป์
2. พล.ร.ต.อุดม
แก่นจันทร์
3. พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย
จันทร์ส่งเสริม
4. พล.ร.ต.สกล
สิริปทุมรัตน์
5. พล.ร.ต.ธิติ
นาวานุเคราะห์
6. น.อ.วิสิทธิ์
กุลสมบูรณ์สินธ์
7. น.อ.พรชัย
จ้อยจารูญ
8. น.อ.วัฐนัย
ขาละม้าย
9. น.อ.ภูธรา
อินม่วง
10. น.อ.พลกฤษณ์
เมฆขุนทด
11. น.ท.กมล
ศิริไล
12. ร.อ.ณรงค์
ชูชื่น
13. ร.ท.สุวิทย์
ผิวขาว
14. ผู้แทนสมาชิกมาประชุม
จานวน
15. เจ้าหน้าที่ สอ.อร.
จานวน

ประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุมฯ )
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการทาหน้าที่ผจู้ ัดการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
122 คน ( ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จานวน 140 คน )
14 คน

ผู้ไม่มาประชุม

เนื่องจากติดภารกิจ
1. พล.ร.ต.อภิรมย์
2. น.อ.ศัลย์

เงินบารุง
แสวงพานิช

กรรมการ
กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

อร่ามเรือง
เงินนาค
ลักษณะโภคิน
นิมาดร
บุญมี

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
ผู้แทนสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางดาริษา
นาย ชัชวาล
นางวิวาห์พร
นางสาว ปิยะพร
น.อ.อาคเนย์

เริ่มประชุมเวลา 0900
พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ประธานกรรมการฯ ขณะนี้มผี ู้แทนสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน
122 คน ซึ่งเกินกว่า 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อ 54 จึงขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

- 109 ขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ร่วมกันพิจารณาไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือรายงานประจาปี 2563 ซึ่ง
ได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกแล้ว เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว
น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้แก้ไขหนังสือรายงานกิจการประจาปี
2563 ดังนี้
หน้าที่ 55 ตารางช่องที่ 1 บรรทัดที่ 16 ข้อความเดิม “เงินอดหนุน” แก้ไขเป็น “เงินอุดหนุน”
หน้าที่ 109 ตารางช่องที่ 3 บรรทัดที่ 18 ข้อความเดิม “saver” แก้ไขเป็น “Server”
หน้าที่ 111 ตารางช่องที่ 1 บรรทัดที่ 3 ข้อความเดิม “notbookr” แก้ไขเป็น “Notebook”
ที่ประชุมใหญ่ฯ

รับทราบ และไม่มผี ู้ใดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ประธานกรรมการฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ดังนี้
1. ในการประชุมใหญ่วันนี้ สอ.อร. ได้เชิญผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ สอ.อร.
ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมด้วย จึงขอแนะนาให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1.1 ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จานวน 2 คน คือ
1.1.1 นาง วิวาห์พร ลักษณะโภคิน
1.1.2 นางสาว ปิยะพร นิมาดร
1.2 ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงานสามสิบสี่ ออดิต จากัด
นาย ชัชวาล เงินนาค
1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
นาง ดาริษา อร่ามเรือง
1.4 ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ
น.อ.อาคเนย์
บุญมี
เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ
การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ในปีนี้ เป็นการประชุมโดยผู้แทนสมาชิก ขอให้ผู้แทนสมาชิกทุก
ท่านทาหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์ ตลอดจนออกเสียง แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และเสนอปัญหา
ของสมาชิกต่อที่ประชุมใหญ่
ในโอกาสที่ได้เข้ามาบริหาร สอ.อร. ในตาแหน่งประธานกรรมการ ก็ได้มีนโยบายในการบริหารงานที่มุ่งเน้นให้
สมาชิกมีการออมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตอนาคต
ในรอบปี 2563 มีสมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้น 16,712,610.00 บาท
สมาชิกฝากเงินลดลง
119,820,702.23 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิกลดลง 83,784,764.00 บาท
หลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิกสามัญ ถือหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท โดยกาหนดเพดานการถือ
หุ้นสูงสุดของสมาชิกสามัญแต่ละคนไม่เกิน 1,000,000 บาท สาหรับสมาชิกสมทบแต่ละคนถือหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 1,000
บาท โดยกาหนดเพดานการถือหุ้นสูงสุดของสมาชิกสมทบไม่เกิน 100,000 บาท

- 110 หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์

เพดานสูงสุดไม่เกินบัญชีละ 3,000,000 บาท โดย

ก. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ข. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ฝากได้บัญชีละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
ฝากได้บัญชีละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ ดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.

ระดับมาตรฐานดีเลิศ
ระดับมาตรฐานดีมาก
ระดับมาตรฐานดี
ไม่ผ่านมาตรฐาน

ซึ่ง สอ.อร. ได้ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ
ระหว่างปี 2563 นับเป็นปีหนึ่งที่คณะกรรมการดาเนิน การ สอ.อร. ชุดที่ 64 ต้องบริหารงานภายใต้
สถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น
1. สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีความผันผวน
2. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกลงร้อยละ 0.75 (จากเดิมอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี เหลือ
อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ทร.
3. วิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ที่มีผลต่อสภาพคล่องรายบุคคลของสมาชิก ซึ่ง
สอ.อร.ได้มีโครงการพักชาระหนี้เงินกู้สามัญเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยรอบแรกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และรอบที่สอง
เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชาระเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้กู้เงินที่แสดงความประสงค์ในการขอผ่อนผันเพื่อ
พักการชาระหนี้
4. ปัญหาของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งขาดสภาพคล่อง เนื่องจากการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง
จนไม่สามารถบริหารกิจการต่อไปได้ จาเป็นต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และจากกรณีนี้เอง สอ.อร.มีการ
ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2563 สอ.อร.ต้องได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) แต่กลับต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากการพักชาระหนี้ทุกประเภท ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ตามที่ทราบกันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จานวน 74 สหกรณ์ มีการลงทุนไว้กับ บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) รวมเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท โดย สอ.อร. เป็น 1 ใน 74 สหกรณ์ ที่เป็นผู้ลงทุนดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจทาให้
สมาชิกสอ.อร.เกิดความวิตกกังวลใจต่อข่าวสารดังกล่าว นั้น สอ.อร.ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1. ลักษณะการลงทุนของสอ.อร.กับบริษัทการบินไทย
1.1 สอ.อร. ได้มีการลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ ภายใต้กรอบการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) และประกาศคณะพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์ พ.ศ.2558 ในลักษณะการลงทุนในหุ้นกู้ โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย โดยหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ
ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลของเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A สูงกว่าการลงทุนที่ พรบ.สหกรณ์กาหนดที่ระดับ A ( เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 ปรับเป็นระดับ BBB และปรับลดลงอีกครั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 ปรับเป็นระดับ C )
สหกรณ์จึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว สอ.อร.เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชาระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้น
กรณีหากต้องมีการสะสางหนี้ นั่นหมายความว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จากสินทรัพย์ทั้งหมดก่อนผู้ถือหุ้น
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รัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงและรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นหลั ก โดยลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ ครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 จานวน 20 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบกาหนดแล้วเมื่อปี 2556) และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สอ.อร.ได้มีการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยมาอย่างต่อเนื่อง และหยุดลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ เมื่อเดือน
มิ.ย.ปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับผลตอบแทนในลักษณะดอกเบี้ยอย่างสม่าเสมอ หลายปีที่ผ่านมา สอ.อร.ได้รับผลตอบแทนเป็น
ดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.84% จากบริษัทการบินไทยฯ หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 11.91 ล้านบาท รวมได้รับ
ดอกเบี้ยมาแล้วทั้งสิ้น 154,844,396.04 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี ซึ่งส่งผลให้สอ.อร.ได้รับผลกาไร ทาให้
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นตามสมควร ซึ่งสมาชิกได้รับทราบผลการดาเนินงานของ สอ.อร.มาโดยตลอด
1.3 ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทการบินไทยฯ มีสินทรัพย์รวม 256,665 ล้านบาท
มีหนี้สินรวม 244,899 ล้านบาท การมีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวม เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าหากมีการขายทรัพย์สินหรือ
ขายบริษัทการนไทยฯ หากขายได้มูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามบัญชี จะทาให้เจ้าหนี้หรือ สอ.อร.ได้รับชาระหนี้คืน
2. จานวนเงินลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ
2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.อร.มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ จานวน 15 สัญญา
2.2 จานวนเงินลงทุนของสอ.อร.ที่ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 635 ล้านบาท
3. สัดส่วนการลงทุน ของ สอ.อร.ต่อสินทรัพย์รวม
3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.อร.มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นกว่า 3,842 ล้านบาท โดยให้สมาชิก
กู้ยืมจานวน 1,084 ล้านบาท (ร้อยละ 28.2 ของสินทรัพย์รวม) ส่วนที่ เหลือร้อยละ 72 ของสินทรัพย์รวม นาไปลงทุน
ประกอบด้วย ลงทุนในขบวนการสหกรณ์ 210 ล้านบาท (ร้อยละ 5.5 ของสินทรัพย์รวม) และลงทุนนอกขบวนการสหกรณ์
1,986 ล้านบาท (ร้อยละ 51.7 ของสินทรัพย์รวม)
3.2 การลงทุนของสอ.อร.ได้มีการพิจารณาถึงหลักกระจายการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อฐานะ
และความมั่นคงของ สอ.อร.โดยรวม หากสินทรัพย์ใดที่ลงทุนมีความเสี่ยงเกิดขึ้น สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ยังมีความมั่นคงอยู่
3.3 ปัจจุบัน สอ.อร.ลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ จานวน 635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.5
ของสินทรัพย์รวม จานวนเงิ นดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ หรือจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อทุน
เรือนหุ้นหรือเงินฝากทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับ สอ.อร. กล่าวคือทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกยังคงมีอยู่ครบถ้วนทุกบาท
ทุกสตางค์
4. ผลตอบแทนภายจากหุ้นกู้ บริษัทการบินไทยฯ ในปี 2563
ในปี 2563 สอ.อร.ระงั บ การรั บ รู้ ร ายได้ ด อกเบี้ ย รั บ จากหุ้ น กู้ บริ ษั ท การบิ น ไทย ฯ จ านวน
29,599,050.68 บาท ทาให้กาไรสุทธิที่พึงได้ต่ากว่าประมาณการ ส่งผลทาให้การจัดสรรกาไร เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ปรับลดลงตามไปด้วย
5. ผลกระทบกรณีบริษัทการบินไทยฯ ล้มละลาย
หากบริษัทการบินไทยฯ เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาล
ทาให้ไม่สามารถดาเนิน กิจการต่อไปได้ จะต้ องนาทรัพย์สิ นทั้งหมดที่มี อยู่มาจาหน่า ยเพื่อชาระหนี้ หาก สอ.อร.ได้รั บ
ชาระหนี้ไ ม่เ ต็ มจ านวนคาดการณ์ ว่า จะได้รั บ ชาระหนี้ไ ม่ น้อ ยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ านวนหนี้ ทั้งหมด ส่ วนที่ ไม่ ไ ด้รั บชาระหนี้
สอ.อร.อาจต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี ซึ่งการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวจะกระทบต่อผลกาไรของ สอ.อร.บ้าง แต่ สอ.อร.ขอยืนยันว่ าจะยังคงจัดสรรกาไรสุทธิ ให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสม เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตลอดจนการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก
ได้ตามสัดส่วนกาไรที่เกิดขึ้น ในแต่ละปี
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เมื่อ 2 มี.ค.64 บริ ษัทการบินไทยฯ (ผู้ทาแผนฯ) ได้ยื่นเสนอแผนฯ ต่อกรมบังคับคดี ขั้นตอนต่อไป
หลังจากที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี รับแผนฟื้นฟูกิจการไปแล้ว จะส่งแผนให้กับเจ้าหนี้รับทราบ และจะมี
การนั ด ประชุ ม เจ้ า หนี้ เ พื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดของแผนก่ อ น ว่ า จะเห็ น ชอบหรื อ คั ด ค้ า นแผนฯ หากไม่ มี ก ารคั ด ค้ า น
แผนฟื้นฟู กิจ การแล้ ว คาดว่ าบริษัท การบิน ไทยฯ จะจัดประชุมเจ้า หนี้ใ นวั นที่ 12 พ.ค.2564
ณ ศูน ย์ประชุ ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อลงมติขอความเห็นชอบ จากนั้น ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน และ
แต่งตั้งผู้บริหารแผนฯ การบินไทยจะเข้าสู่การดาเนินการตามแผนฟื้นฟู ต่อไป
7. ยืนยันไม่กระทบต่อทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิก
ขอเรียนว่า กรณี บริษัท การบินไทยฯ จะสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ก็ตาม สอ.อร.ยังคง
ยืนยันในนโยบายสาคัญ คือ การรักษาเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกทุกคน ให้มีความมั่นคงและปลอดภัย เพียงแต่
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้ประเมินไว้ว่า อาจส่งผลกระทบกับสมาชิกในด้านอัตราเงินปันผล และ
อัตราเงินเฉลี่ยคืน ในแต่ละปีบ้าง
สอ.อร. ยังคงยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการ วิธี การ และอุดมการณ์สหกรณ์ รวมทั้งภายใต้
แนวคิดนโยบายคุณภาพ คือ “มิได้หวังกาไรสูงสุด แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก”
ซึ่ งจากปั จจั ยด้ านต่ างๆ ตามที่ ได้ กล่ าวมานี้ เป็ นสาเหตุ ที่ ส่ งผลให้ ก าไรสุ ทธิ ของ สอ.อร.ในปี 2563
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.และฝ่ายจัดการ ได้มีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนติดตามการดาเนินงานของบริษัทการบินไทยฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สอ.อร.ได้มีการ
ยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี
เรียบร้อยแล้ว หากมีความคืบหน้าประการใด สอ.อร.จะออกประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ต่อไป
ที่ประชุมใหญ่ฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ( เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 )
น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมใหญ่เปิดหน้า 22 เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
ที่ประชุมใหญ่ฯ ไม่มีการแก้ไขและมีมติ “ รับรอง” รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ ขอรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ
สอ.อร. ชุดที่ 64 ประจาปี 2563 รายละเอียดหน้าที่ 49–59 สรุปได้ดังนี้
ด้านสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
945,927,833.00 บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,896,809,847.19 บาท
รวม
3,842,737,680.19 บาท
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หนี้สิน
1 หนี้สินหมุนเวียน
2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม
ทุนของสหกรณ์
1 ทุนเรือนหุ้น
2 ทุนสารอง
3 ทุนสะสม
4 กาไรจากเงินทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
5 กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

2,127,649,657.59 บาท
30,250,930.00 บาท
2,157,900,587.59 บาท
1,280,677,890.00
225,137,066.79
10,378,714.15
84,083,132.37
84,560,289.29
1,684,837,092.60
3,842,737,680.19

รายรับ-รายจ่ายของ สอ.อร.ในปี 2563 ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์
รายรับ
รายรับจากภายในสหกรณ์
1 ดอกเบี้ยรับสมาชิกกู้ยืม
60,639,855.40 บาท
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2,350.00 บาท
3 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
48,255.16 บาท
รายรับจากภายนอกสหกรณ์
1 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
2 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
3 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
4 ผลตอบแทนการลงทุน
5 รางวัลสลาก ธกส.
รวมรายรับทั้งสิ้น

24,653.04 บาท
4,023,730.52 บาท
16,487,975.70 บาท
75,890,008.88 บาท
718,670.80 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60,690,460.56 บาท

97,145,038.94 บาท
157,835,499.50 บาท

รายจ่าย
1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
4 ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
รวม
กาไรสุทธิ

41,738,814.60 บาท
17,374,932.22 บาท
1,038,860.60 บาท
13,122,602.79 บาท
73,275,210.21 บาท
84,560,289.29 บาท
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ต่อสมาชิกโดยรวม ทั้งที่ยังอยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการให้สวัสดิการครบทุกช่วงอายุได้ครบถ้วน
ดังนี้
1. การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์
เป็นเงิน
113,000.00 บาท
2. การใช้ทุนเพื่อการศึกษา โดยจ่ายทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เป็นเงิน
219,000.00 บาท
3. ทุนสวัสดิการ โดยจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกทั้งสิ้น
เป็นเงิน
2,470,828.00 บาท
4. ทุนเรือนหุ้น คงเหลือสิ้นปี 2563
เป็นเงิน 1,280,677,890.00 บาท
5. เงินรับฝากจากสมาชิก คงเหลือสิ้นปี 2563
เป็นเงิน 1,412,354,781.67 บาท
6. การยืมเงินเพื่อการลงทุน คงเหลือสิ้นปี 2563
เป็นเงิน
15,000.000.00 บาท
7. ตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารเพื่อการลงทุน คงเหลือ สิ้นปี 2563 เป็นเงิน
708,000,000.00 บาท
8. เงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือสิ้นปี 2563
เป็นเงิน
968,051,212.00 บาท
9. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น คงเหลือสิ้นปี 2563
เป็นเงิน
117,600,000.00 บาท
10. การลงทุนกับสถาบันการเงินภายนอก คงเหลือสิ้นปี 2563
เป็นเงิน 2,583,454,835.04 บาท
11. การให้เงินกู้แก่สมาชิกในรอบปี 2563
กู้สามัญประเภทต่างๆ จานวน 571 สัญญา
เป็นเงิน 266,646,000.00 บาท
กู้พิเศษ จานวน 1 สัญญา
เป็นเงิน
3,250,000.00 บาท
ที่ประชุมใหญ่ฯ

รับทราบ

3.2 รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่ และการขาดจากสมาชิกภาพ ระหว่างปี 2563
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ แจ้งรายละเอียดการรับสมาชิกเข้าใหม่ และการขาดจากสมาชิกภาพ
ระหว่างปี 2563 โดยมีรายละเอียดหน้าที่ 60 สรุปได้ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จานวนสมาชิกยกมา ณ 1 ม.ค.63
2,876 ราย
273 ราย
เข้าใหม่ ระหว่างปี ( ม.ค.-ธ.ค.63 )
21 ราย
13 ราย
ขาดสมาชิกภาพ ระหว่างปี ( ม.ค.-ธ.ค.63 )
96 ราย
9 ราย
คงเหลือสมาชิก ณ 31 ธ.ค.63
2,801 ราย
277 ราย
ที่ประชุมใหญ่ฯ

รับทราบ

3.3 รับทราบเรื่องการดาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ ทราบว่า สอ.อร.เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด สรุปผลการดาเนินการได้ดังนี้
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ ากั ด ปิ ด บั ญ ชี เ มื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563
(ผลประกอบการปี 2562) มีสถานภาพ ดังนี้
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สินทรัพย์
153,781 ล้านบาทเศษ
ทุนเรือนหุ้น
30,606 ล้านบาทเศษ
ทุนสารอง
2,299 ล้านบาทเศษ
ปันผล
5.30 % ต่อปี
เฉลี่ยคืน
4.00 % ต่อปี
ซึ่ง สอ.อร.มีทุนเรือนหุ้นอยู่จานวน 160 ล้านบาท
2. ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ท หาร จ ากั ด ปิ ด บั ญ ชี เ มื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563
( ผลประกอบการปี 2563 ) มีสถานภาพ ดังนี้
ณ สิ้นปีทางบัญชี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
สินทรัพย์
1,859 ล้านบาทเศษ
ทุนเรือนหุ้น
417 ล้านบาทเศษ
ทุนสารอง
17 ล้านบาทเศษ
ปันผล
3.44 % ต่อปี
เฉลี่ยคืน
1.25 % ต่อปี
ซึ่ง สอ.อร.มีทุนเรือนหุ้นอยู่จานวน 50 ล้านบาท
ที่ประชุมใหญ่ฯ

รับทราบ

3.4 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร. ประจาปี 2563
นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้ตรวจสอบกิจการ แถลงผลการตรวจสอบกิจการ สอ.อร. ในรอบปี 2563
รายละเอียดหน้าที่ 62 ดังนี้
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
นางดาริ ษ า อร่ า มเรื อ ง เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การของ สอ.อร. ส าหรั บ ปี ท างบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563
ข้ า พเจ้ า ได้ เ ข้ า ตรวจสอบกิ จ การและได้ เ สนอรายงานผลการตรวจสอบกิ จ การต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ
เป็นประจาทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพือ่ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
1.4 เพื่ อ สรุ ป ผลการตรวจสอบประจ าเดื อ น เสนอข้ อ สั งเกต และข้ อ เสนอแนะต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ
2.3 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
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ที่ประชุมคณะกรรมการ
2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้
3. การปฏิบัติการด้านบริหารทั่วไป
3.1 สหกรณ์ได้กาหนดข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมไว้เพียงพอ เหมาะสมกับการดาเนิน งาน
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
3.2 สหกรณ์ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจาปี ไว้อย่างเหมาะสม ผล
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ สหกรณ์มี รายได้ต่ากว่ายอดประมาณการจานวน 34,064,500.50 บาท
ส่วนค่าใช้จ่ายต่ากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมียอดสูงกว่าประมาณการ จานวน 1,505,675.23
บาท ซึ่งได้แก่ เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ และหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้างรับหุ้นกู้บริษัทการ
บินไทย จากัด (มหาชน) แต่ในภาพรวมสหกรณ์ได้ใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จานวน 17,653,989.79
บาท
4. การปฏิบัติด้านการเงิน
4.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเงินเป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนด การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
4.2 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้

รายการ

31 ธ.ค.2563
(บาท)

31 ธ.ค.2562
(บาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส.
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์อื่น – สุทธิ
รวมเงินฝากชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น– สุทธิ
รวม

174,285.00
74,990,791.92
0.00
75,165,076.92
384,800,000.00
1,914,034.27
386,714,034.27
461,879,111.19

184,000.00
59,402,539.55
70,000,000.00
129,586,539.55
454,800,000.00
2,131,722.36
456,931,722.36
586,518,261.91

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(บาท)
-9,715.00
+15,588,252.37
-70,000,000.00
-54,421,462.63
-70,000,000.00
-217,688.09
-70,217,688.09
-124,639,150.72

เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น มียอดถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์
และสหกรณ์อื่น สาหรับเงินฝากสหกรณ์อื่นเป็นยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์จะได้รับเงินคืนปีละ 2 ครั้ง ภายใน 15 ปี มียอดยกมาจากปีก่อน จานวน 2,643,761.49
บาท ในปีนี้ได้รับชาระในส่วนของงวดที่ 5 จานวน 38,926.48 บาท ส่วนงวดที่ 6 ถึงงวดที่ 10 ยังไม่ได้รับชาระ ณ วันสิ้นปีมี
ยอดคงเหลือ จานวน 2,604,835.04 บาท สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์ดังกล่าว จานวน 690,800.77
บาท ทาให้มียอดคงเหลือสุทธิ จานวน 1,914,034.27 บาท
5. การปฏิบัติด้านการบัญชี
สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไป
การบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน
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6.1 จานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือดังนี้
การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
รายการ

31 ธ.ค. 2563 (คน)

31 ธ.ค.2562 (คน)

สมาชิกสามัญ
2,801
สมาชิกสมทบ
277
รวม
3,078
6.2 การให้เงินกู้ยืม ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือดังนี้
รายการ
1.เงินให้สมาชิกกู้
-เงินกู้ฉุกเฉิน
- เงินกู้สามัญ
- เงินกู้พิเศษ
รวม
2.เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 2563 (บาท)

2,876
273
3,149

31 ธ.ค. 2562 (บาท)

+ เพิ่มขึ้น – ลดลง (คน)
-75
+4
-71

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

7,679,305.00
936,268,706.00
22,891,411.00

2,804,140.00
1,022,717,711.00
26,034,125.00

+4,875169.00
-86,449005.00
-3,142,714.00

966,839,422.00

1,051,555,976.00

-84,716,554.00

117,600,000.00
1,084,439,422.00

205,300,000.00
1,256,855,976.00

87,700,000.00
172,416,554.00

สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่าย
เงินกู้ทุกประเภท ได้แก่คาขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาค้าประกัน สหกรณ์จัดทาไว้เรียบร้อย ครบถ้วน จากการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชีคุมยอดปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน
รายการ
หุ้นชุมนุมสหกรณ์
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จากัด
หุ้นกู้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
รวม

31 ธ.ค.2563 (บาท)
210,000,000.00
50,000.00
1,986,000,000.00
2,196,050,000.00

31 ธ.ค.2562 (บาท) + เพิ่มขึ้น – ลดลง (บาท)
190,000,000.00
+20,000,000.00
50,000.00
0.00
2,006,000,000.00
-20,000,000.00
2,196,050,000.00
0.00

6.3 การลงทุนทางการเงิน
สหกรณ์ลงทุนในหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย หุ้นกู้ของบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ มียอดคงเหลือ ดังนี้
สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2563 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานประกอบการรับ -จ่ายเงินลงทุนและผลตอบแทนครบถ้วน สหกรณ์มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนจานวน 84,083,132.37 บาท ปีก่อนจานวน 177,444,926.66 บาท ลดลงจากปีก่อนจานวน 93,361,794.29 บาท
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รายการ

31 ธ.ค.2563 (บาท)
31 ธ.ค.2562 (บาท) + เพิ่มขึ้น – ลดลง (บาท)
1.ออมทรัพย์
732,719,496.85
797,945,587.61
- 65,226,090.76
2.ออมทรัพย์พิเศษ
675,142,784.82
729,283,396.29
- 54,140,611.47
3.ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
4,492,500.00
4,946,500.00
454,000.00
รวม
1,412,354,781.67
1,532,175,483.90
- 119,820,702.23
สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด เปรียบเทียบยอดคงเหลือใน
รายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝากกับยอดคงเหลือตามบัญชีคุม ปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน
6.5 เงินกู้ยืม ณ วันสิ้นปี มีเงินกู้ยืมคงเหลือดังนี้
รายการ
31 ธ.ค.2563 (บาท)
31 ธ.ค.2562 (บาท)
+ เพิ่มขึ้น – ลดลง (บาท)
เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
708,000,000.00
895,000,000.00
-187,000,000.00
เงินกู้ยืมจากหน่วยงาน
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
รวม
723,000,000.00
910,000,000.00
-187,000,000.00
สหกรณ์ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ วงเงิ น กู้ ยื ม หรื อ ค้ าประกั น จากที่ ป ระชุ มใหญ่ ปี 2563 โดยได้ รั บความเห็ น ชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 1,500.00 ล้านบาท สหกรณ์กู้ยืมเงินจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยใช้พันธบัตรรัฐบาล
และหุ้นกู้ที่สหกรณ์ถือครองเป็นหลักประกันและได้ยืมเงินจากหน่วยงานราชการมาบริหารงานด้วย
6.6 หนี้สิน อื่น ได้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ มียอดยกมาจากปีก่อนจานวน
5,777,022.29 บาท ระหว่างปีมียอดเพิ่มเนื่องจากมีดอกเบี้ยเงินฝากจานวน 175,732.72 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการมีมติให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันแล้ว 16 ราย เป็นเงินต้น 1,969,675.00 บาท โดยให้จ่ายเป็นงวด
ตามตารางที่กาหนดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับผู้ค้าประกันที่ชาระหนี้เงินกู้สามัญ
แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0 .00 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ในปี 2563 ได้จ่ายชาระหนี้
แทนผู้ค้าประกั นดังกล่าวเป็น เงิน 444,682.72 บาท คงเหลือเงินกองทุน จานวน 5,683,805.01 บาท จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีต้นเงินที่เป็นหนี้ในส่วนของผู้ค้าประกันคงเหลือ 8 ราย เป็นเงิน 555,698.00 บาท นามาหักเงินกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญจะยังคงเหลือเงินกองทุนสุทธิ จานวน 5,128,107.01 บาท
6.7 ทุนของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทุนสวัสดิการ
ทุนเพื่อการจัดตั้งสานักงาน
รวม

31 ธ.ค.2563 (บาท)
1,280,677,890.00
225,137,066.79
5,080,000.00
1,510,713.00
1,651,522.10
1,203,707.05
932,772.00
1,516,193,670.94

31 ธ.ค.2562 (บาท)
1,263,965,280.00
213,563,081.55
700,000.00
1,523,713.00
2,059,584.00
1,674,535.05
590,613.01
1,484,076,806.61

+เพิ่มขึ้น – ลดลง (บาท)
+ 16,712,610.00
+ 11,573,985.24
+ 4,380,000.00
- 13,000.00
- 408,061.90
- 470,828.00
+ 342,158.99
+32,116,864.33
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มี ย อดคงเหลื อ รายตั ว กั บ คุ ม ยอดถู ก ต้ อ งตรงกั น ส่ ว นการจ่ า ยทุ น สะสมอื่ น ๆถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ก าหนดและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
6.8 ผลการดาเนินงาน สหกรณ์มีผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายดังนี้
รายการ
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานทั้งสิ้น
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

ประมาณการ (บาท)

เกิดขึ้นจริง บาท)

สูง(ต่า)กว่าประมาณการ
(บาท)

69,000,000.00
104,000,000.00
100,000.00
18,000,000.00
800,000.00
191,900,000.00

64,663,585.92
75,890,008.88
24,653.04
16,690,046.50
567,205.16
157,835,499.50

(4,336,414.08)
(28,109,991.12)
(75,346.96)
(1,309,953.50)
(232,794.84)
(34,064,500.50)

27,000,000.00
51,000,000.00
10,237,500.00
6,400,000.00
1,173,000.00
2,464,000.00
200,000.00
2,284,700.00

18,413,792.82
41,738,814.60
9,332,227.56
6,295,260.00
1,140,089.00
1,789,254.60
107,623.96
3,790,375.21

(8,586,207.18)
(9,261,185.40)
(905,272.44)
(104,740.00)
(32,911.00)
(675,245.40)
(92,376.04)
1,505,675.23

90,522,200.00
118,332,100.00

73,275,210.21
84,560,289.29

(17,653,989.79)
(16,817,510.71)

สหกรณ์มีรายได้จานวน 157,835,499.50 บาท ต่ากว่าประมาณการจานวน 34,064,500.50 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายทางบัญชีสูงกว่าประมาณการ
1,505,675.23 บาท แต่ในภาพรวมสหกรณ์ใช้จ่ายงบประมาณการต่ากว่าประมาณการ 17,653,989.79 บาท ค่าใช้จ่าย
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปเพื่ อกิ จการของสหกรณ์ มี เอกสารหลั กฐานประกอบรายการครบถ้ วนถู กต้ อง สหกรณ์ มี ผลก าไรสุ ทธิ จ านวน
84,560,289.29 บาท ต่ากว่าประมาณการ 16,817,510.71 บาท ปีก่อนมีผลกาไรสุทธิ 115,678,557.22 บาท มีกาไรสุทธิ
ลดลงจากปีก่อน 31,118,267.93 บาท
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รายการ
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง
1.อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.อัตราทุนสารองต่อสินทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์
4.อัตราการเติบโตของหนี้
5.อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสหกรณ์

หน่วย

ปี 2563

ปี 2562

เท่า
เท่า
%
%
%

1.28
0.06
(5.20)
(12.48)
4.89

1.39
0.05
5.98
(5.52)
6.70

มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์
1.อัตราหมุนของสินทรัพย์
2.อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของสินทรัพย์

รอบ
%
%

0.04
2.09
(9.43)

0.05
2.71
(1.02)

มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร
1.อัตราการเติบโตของธุรกิจ

%

(31.69)

(37.22)

บาท
บาท
บาท
%

27,472.48
874.929.39
314,506.57
12.15

36,735.01
887,945.62
334,022.22
8.91

%
%
%
%
%

7.44
5.42
58.49
53.77
(26.90)

5.51
8.95
(11.39)
56.30
1.32

มิติที่ 4 การทากาไร
1.กาไรต่อสมาชิก
2.เงินออมต่อสมาชิก
3.หนี้สินต่อสมาชิก
4.อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
5.อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
6.อัตราการเติบโตของทุนสารอง
7.อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
8.อัตรากาไรสุทธิ
9.อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ

มิติที่ 5 สภาพคล่อง
1.อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
%
0.44
0.36
การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม
มิติที่ 1 มิติความเพียงพอต่อความเสี่ยง สหกรณ์ยังมีความเสี่ยงของเงินทุน จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.28:1 เท่า เนื่องจากสหกรณ์มีหนี้สินร้อยละ 56.16 ในขณะที่มีทุนร้อยละ 43.84 ปีก่อนมีอัตราส่วน 1.39:1 เท่า สหกรณ์มี
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากปีก่อน แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าหนี้สินของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากของสมาชิกร้อยละ
65.45 ปีก่อนร้อยละ 62.14 และเป็นหนี้สินภายนอกร้อยละ 33.50 ปีก่อนร้อยละ 36.91 ซึ่งแสดงว่าสหกรณ์ใช้เงินทุนจาก
ภายนอกในสัดส่วนที่ลดลง ส่วนอัตราเติบโตของทุนของสหกรณ์ปีนี้ร้อยละ 5.20 ปีก่อนร้อยละ 5.98 สูงกว่าปีก่อน
มิติที่ 2 มิติคุณภาพของสินทรัพย์ สหกรณ์มีอัตราหมุนของสิน ทรัพย์ 0.04 รอบ ปีก่อน 0.05 รอบ แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน การดาเนินงานมีอัตราผลการตอบแทนต่อ
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ละลดลงจากปีก่อน
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสหกรณ์ หากพิจารณาจากมูลค่าการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์กับสมาชิกและสหกรณ์อื่น และจากอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจร้อยละ (31.69) ปีก่อนร้อยละ
(37.23) ปรากฏว่าสหกรณ์ทาธุรกิจกับสมาชิกลดลง ทั้งนี้สหกรณ์ได้นาเงินทุนส่วนเกินไปลงทุนภายนอกตามมติที่ประชุมใหญ่
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มิติที่ 4 ด้านการทากาไร สหกรณ์มีอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 53.77 ปีก่อนร้อยละ 56.29 ลดลงจากปีก่อน แต่
หากพิจารณาถึงกาไรโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับสมาชิก ปีนี้มีกาไรโดยเฉลี่ยต่อคนจานวน 27,472.48 บาท ปีก่อนจานวน
36,735.01 บาท ลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิลดลงร้อยละ (26.90) ปีก่อนร้อยละ 1.32
มิติที่ 5 ด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ 0.44 ปีก่อนร้อยละ 0.36 ต่ากว่าปีก่อน แสดงถึง
สหกรณ์มี สิน ทรัพ ย์ห มุนเวียนต่อ หนี้สิ นหมุนเวียน หรื อสภาพคล่อ งเพิ่มขึ้ น สภาพคล่ องของสหกรณ์ อยู่ใ นเกณฑ์ ปกติ
เนื่องจากลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้อย่างสม่าเสมอ
สรุปผลโดยรวม ในปี 2563 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบกิจการเป็นประจาทุกเดือน และรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการอย่างสม่าเสมอทุก
เดือน การบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการกาหนด เพื่อให้บริการและเกิดผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก
ที่ประชุมใหญ่ฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2563
นาย ชัชวาล เงินนาค ผู้แทนผู้สอบบัญชี แจ้งรายละเอียด งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้าที่ 71 – 105 ) โดยมี
รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้
ที่ประชุมใหญ่ฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติ” งบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พล.ร.ท.บงกช ผาสุข ผู้แทนสมาชิก หมายเลขทะเบียนสมาชิก 10534
ตามที่ สอ.อร.ได้นาเงินไป
ฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด แต่ สอ.อร.ยังไม่ได้รับดอกเบี้ย(กาไร)จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด เพราะอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ นั้น ขอทราบว่า สอ.อร.จะได้รับหรือไม่อย่างไร
นาย ชัชวาล เงินนาค ผู้แทนผู้สอบบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า กรณีของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด นั้น มีลักษณะคล้ายกับหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) คาดการณ์ว่าในอนาคตจะได้รับเงิน
คืนเต็ม แต่ในหลักทางบัญชีนั้น สอ.อร.จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ก่อน
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น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ แจ้งการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาดังนี้
กาไรสุทธิ

ข้อ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

ก
ข
ค
ง

84,560,289.29 บาท
2563
รายการ
จานวนเงิน
(บาท)
เป็นเงินทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
8,458,154.89
เป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 1
30,000.00
ของกาไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว ร้อยละ 5.50 ต่อปี
68,729,616.56
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
เฉลี่ยคืนร้อยละ 6.70 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชาระต่อ
3,961,317.84
สหกรณ์ในระหว่างปีแต่ถ้าสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระ
หนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีนนั้ จะมิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการดาเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่
1,581,200.00
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2
0.00
แห่งทุนเรือนหุ้น ในวันสิ้นปี
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
0.00
เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 2
0.00
ของกาไรสุทธิ
เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควร แก่สมาชิก
1,800,000.00
และครอบครัว ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
0.00
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ
0.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
84,560,289.29
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จะมีผลดังนี้
กลับมาเป็นของสมาชิก (3)+(4)
72,690,934.40
เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (1)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11) 10,258,15439
รวมเป็นของสมาชิกทั้งหมด (ก+ข)
82,949,089.29
เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (5)
1,581,200.00
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ (2)
30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
84,560,289.29

คิดเป็น
ร้อยละ
10.00
0.04

2562
จานวนเงิน
(บาท)
11,573,985.24
30,000.00

81.28

86,216,135.58 74.53

4.68

7,326,436.40 6.33

1.87

2,752,000.00 2.38

0.00

4,380,000.00 3.78

0.00
0.00

100,000.00 0.09
0.00 0.00

2.13

2,000,000.00 1.73

0.00

1,300,000.00 1.12

0.00
100

0.00 0.00
115,678,557.22 100

คิดเป็น
ร้อยละ
10.01
0.03

85.96 93,542,571.98 80.86
12.13 19,353,985.24 16.73
98.09 112,896,557.22 97.59
1.87
2,752,000.00 2.38
0.04
30,000.00 0.03
100 115,678,557.22 100
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เฉลี่ยคืนผ่าน ATM ได้ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป และค่าของที่ระลึกจานวน 300 บาท จะนาเข้าบัญชีของสมาชิกทุกคน
ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น สาหรับสมาชิกที่รับเป็นเงินสด รับได้ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้นาเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนชาระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
นั้น ขอให้รับเงินผ่าน ATM ได้ในเวลา 17.00 เป็นต้นไป
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ฯ
ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาแล้ ว และมี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ “อนุ มั ติ ” การจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ
สอ.อร. ประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.เสนอ
4.3 อนุมัติแผนงานและประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2564
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ แถลงประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย ประจาปี 2564 รายละเอียดหน้าที่
107 ดังนี้

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2564
รายการ
ประมาณการรายรับ
1. ดอกเบี้ยรับ
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
4. ผลตอบแทนจากการลงทุน
5. อื่น ๆ
รวมรายได้ทั้งสิ้น

ประมาณการ 2564

คาชี้แจงประกอบ

54,000,000.- - จากการให้สมาชิกกู้ยืม และสหกรณ์อื่นกู้ยืม
30,000.- - จากเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ในธนาคารต่าง ๆ
14,000,000.- - จากเงินฝากในสหกรณ์อื่น ๆ เงินฝาก ชสอ. และ
เงินฝาก ช.น.ส.ท.
72,000,000.- - จากการลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล
หุ้น ชสอ. และ หุ้น ช.น.ส.ท. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
20,000.- - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า , รางวัลสลากออมสิน
รางวัลสลาก ธ.ก.ส. และอื่น ๆ
140,050,000.- หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน

ประมาณการรายจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินรับฝาก

42,000,000 .- - เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ,
เงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน

2. ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืม

22,000,000.- - จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ / เบิกเกินบัญชี

3. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงบประมาณรอบปี

9,887,600.- - จากการบริหารงาน(ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน)

4. ค่าใช้จ่ายทางบัญชี

2,201,700.- - ค่าเสื่อมราคา บาเหน็จเจ้าหน้าที่ และเงินตัดรอตัดจ่าย

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

76,089,300.-

เจ็ดสิบหกล้านแปดหมื่นเก้าพันสามบาทถ้วน

ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

63,960,700.-

หกสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน
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รายการ
1. หมวดเงินเดือน
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราว สอ.อร.
จานวน 15 คน
รวม

ประมาณการ
2564

เหตุผล และ ความจาเป็น

6,200,000.- - ตามตาแหน่งและกรอบอัตราของสหกรณ์ และรับ
เจ้าหน้าที่ใหม่ 1 คน เพื่อชดเชยเจ้าหน้าที่เกษียณ 3 คน
6,200,000.- (หกล้านสองแสนบาทถ้วน)

2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 หน่วยงานต่าง ๆ

30,000.- - สาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. และ อร.
ที่ให้การสนับสนุนกิจการของ สอ.อร.

2.2 อร.
2.3 ค่ารับรอง

240,000.- - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อร. 240,000.-บาท
60,000.- - สาหรับการประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการดาเนินการและอนุกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ , ผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์, ผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ

2.4 ค่าพาหนะประจาเดือน
2.5 ค่าล่วงเวลา
2.6 ค่าตรวจสอบกิจการ
2.8 ค่าสอบบัญชี
รวม

150,000.- - สาหรับการประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการ
200,000.- - สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาทาการ
72,000.- - จ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
110,000.- - จ่ายให้ผู้สอบบัญชี
862,000.- แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน

3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 การประชุมใหญ่

3.2 วันสถาปนา สอ.อร.
3.3 สวัสดิการเจ้าหน้าที่

1,100,000.- ก) เป็นของที่ระลึกสาหรับสมาชิกสามัญและ
สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการจานวน
2,801 คนๆ ละ 300.-บาท เป็นเงิน 840,300 บาท
ข) เป็นเงินจัดสรรตอบแทนหน่วยงานช่วยในการ
คัดสรรกรรมการดาเนินการชุดใหม่จานวน
1,318 คนๆละ 30.-บาท เป็นเงิน 39,540.-บาท
ค) ค่าเอกสารสาหรับการประชุมใหญ่
เป็นเงิน 60,000.-บาท
ง) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ เงิน 100,000.-บาท
45,000.- - ทาบุญทางศาสนา
200,000.- - สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร
ค่าเครื่องแบบ คนละ 1 ชุด และสงเคราะห์ต่างๆ
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3.4 เงินสมทบประกันสังคม
3.5 เงินสมทบกองทุนทดแทน
3.6 ค่าพาหนะ

ประมาณการ
2564

เหตุผล และ ความจาเป็น

120,000.- - จ่ายสมทบประกันสังคม
4,600.- - จ่ายสมทบกองทุนทดแทน
30,000.- - สาหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่องาน
นอกสถานที่

3.7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

20,000.- - สาหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาสานักงาน

3.8 ประชาสัมพันธ์

20,000.- - สาหรับข่าวสาร เอกสาร และการแนะนาความรู้
ให้แก่สมาชิก

3.9 ค่าซ่อมบารุงสานักงาน
3.10 โครงการสัมมนาสมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิก
3.11 โครงการสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่

50,000.- - จ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษาสานักงาน
150,000.- - เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิก
170,000.- - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านงานสหกรณ์แก่กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่

3.12 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิก

20,000.- - เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก

3.13 โครงการวันออมแห่งชาติ

20,000.- - เพื่อจัดงานวันออมแห่งชาติประจาปี 2564
45,000.- - สาหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรม

3.14 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3.15 ค่าพาหนะช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์
ในตาแหน่งต่าง ๆ
3.16 ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส
3.17 เงินอุดหนุนและพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.

270,000.- ก) ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,เหรัญญิก และผู้ช่วยเหฯ
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร
35,000.- - สาหรับเครื่อง server และเครื่องลูกข่าย
120,000.- - ค่าเงินอุดหนุนดูแลระบบโปรแกรม สอ.มอ.รายปี
คิดจากจานวนสมาชิก 3,200 รายๆ ละ 15 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท
- ค่าเครือข่ายระบบโปรแกรมสาหรับ สาขาสัตหีบ
และสาขาสมุทรปราการ รวม 2 เครื่องๆ ละ
5,000/ปีรวมเป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาระบบโปรแกรม
สหกรณ์ ของ จนท.สอ.มอ. ในกรณีเกิดปัญหา
เป็นเงิน 10,000 บาท
- เขียนโปรแกรมเสริมเพิ่มเติม(ถ้ามี) 50,000 บาท
- ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม ตัดจ่ายปีที่ 5 จากทั้งหมด 5 ปี
เป็นเงิน 41,200 บาท(จากค่าติดตั้งทั้งสิ้น 206,000 บาท)
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3.18 ค่าจัดพิมพ์ระเบียบ
3.19 ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3.20 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
3.21 ค่าธรรมเนียม TMB บิสสิเนส ทัช
3.22 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
รวมค่าใช้สอยต่างๆ
4. หมวดค่าวัสดุ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์และของใช้

รวมค่าวัสดุ
รวมค่าใช้จ่าย
5. ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
5.1 สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
5.2 ค่าเสื่อมราคา
5.3 เงินรอตัดจ่าย
5.4 ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส
5.5 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
5.6 หนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์
สหกรณ์อื่น
รวมค่าใช้จ่ายทางบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการ
2564

เหตุผล และ ความจาเป็น

25,000.- - เพื่อพิมพ์ระเบียบของ สอ.อร.
45,000.- -ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (พร้อม Router)
สาหรับสาขาสัตหีบ และสาขาสมุทรปราการรวม 2
แห่ง เป็นรายเดือนๆ 2,100.- เป็นเงิน 25,200 บาท
- ค่าเช่า Domain name รายปี ๆ ละ 2,500 บาท
- ค่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย (FireWall)
สาหรับระบบโปรแกรมปีละ 15,000.-บาท
- ค่าเช่าเครือข่ายระบบโปรแกรมปีละ 2000 บาท
6,000.- - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร
30,000.- - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการอนุมัติจ่ายเงิน
ระบบใหม่ เป็น ทีเอ็มบี บิสสิเนส ทัช
100,000.- - สาหรับใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์
2,625,600.- (สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
200,000.- - แบบพิมพ์ต่าง ๆ สาหรับงานสหกรณ์ และ
เครื่องจักรคานวณ ตลอดจนอุปกรณ์ และ
ของใช้ประจาสานักงาน
200,000.- (สองแสนบาทถ้วน)
9,887,600.- (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
1,100,000.300,000.1,600.9,300.-

- สาหรับบาเหน็จเจ้าหน้าที่
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
- ค่าระบบโปรแกรม ตัดจ่ายปีที่ 4 ทั้งหมด 5 ปี
- ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส ตัดจ่ายปีที่ 4 ทั้งหมด 4 ปี
(จากราคา 27,820 บาท )
612,000.- - สาหรับเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ
178,800.- - หนี้สงสัยจะสูญจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

2,201,700.- (สองล้านสองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
12,089,300.- (สิบสองล้านแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
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ประมาณการ
2564

เหตุผล และ ความจาเป็น

6. หมวดครุภัณฑ์
1. เครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง
2. Client Computer หรือ notebook
พร้อมเครื่องสารองไฟ จานวน 3 ชุดเครื่อง
3. เครื่องสารองไฟ จานวน 3 ชุด
4. ซอฟแวร์ลายเซ็นส์ office

7,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้
75,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้
10,500.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้
120,000.- -สาหรับระบบโปรแกรม

5. เครื่อง printer จานวน 3 เครื่อง

30,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้

6. เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (passbook) 1 เครื่อง

40,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้

7. เครื่องคิดเลข 3 เครื่อง

4,500.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้

8. โต๊ะคอมฯ+โต๊ะวางเอกสาร+วางอุปกรณ์ต่างๆ

8,000.- -สาหรับห้องประชุม

9. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 2 เครื่อง

8,000.- -สาหรับบันทึกการประชุม

10. เครื่องฟอกอากาศ

5,000.- - สาหรับสานักงาน สาขาสัตหีบ

11. เครื่องพิมพ์ดีด

15,000.- -สาหรับทดแทนเครื่องเดิมหากชารุดใช้งานไม่ได้
รวมครุภัณฑ์

323,000.- (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1. การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถัวเฉลี่ยได้ทุกหมวด ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์
2. กรณีข้นึ ปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติจ่ายไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิม เพือ่ ให้งานประจาดาเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมใหญ่ฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติ” แผนงานและประมาณ
การรายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2564 ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.เสนอ

4.4 อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้าประกันของสหกรณ์ประจาปี 2564
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ
ขอเสนออนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปี
2564 รายละเอียดหน้าที่ 112 สรุปได้ดังนี้
ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อที่ 17 กาหนดไว้ว่า
“ วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่ อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
สาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจาเป็น และสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้า
ประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง ”

- 128 สาหรับปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันภายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร สาหรับประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ และ
พิจารณาจากความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เป็นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.อร.มีทุนเรือนหุ้นจานวน 1,280,677,890 บาท และทุนสารอง
จานวน 225,137,066.79 บาท รวมเป็น 1,505,814,956.79 บาท
การกาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคานวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืม
ของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์ คือ
1,505,814,956.79 X 1.5 เท่า = 2,258,722,435.18
ในปี 2563 สอ.อร.ได้ ใ ช้ ว งเงิ น การกู้ ยื ม หรื อ การค้ าประกั น ไปทั้ งสิ้ น 1,240,000,000 ล้ า นบาท
(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานในปี 2564 สอ.อร.ขออนุมัติถือใช้
วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์ประจาปี 2564 จานวน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
เช่นเดิมกับปีที่แล้ว
พล.ร.ท.บงกช ผาสุข ผู้แทนสมาชิก หมายเลขทะเบียนสมาชิก 10534 ขอเสนออนุมัติถือใช้
วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์ประจาปี 2564 จานวน 2,200,000,000 บาท (สองพันสองร้อยล้านบาท
ถ้วน) ซึ่งไม่เกินตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่กาหนดไว้
ที่ประชุมใหญ่ฯ
ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติ” ให้ สอ.อร.กาหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันของสหกรณ์ สอ.อร.ประจาปี 2563 จานวน 2,200,000,000 บาท (สองพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)
4.5 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร.
ประจาปี 2564 รายละเอียดหน้าที่ 113 สรุปได้ดังนี้
ตามข้ อ บั ง คั บ สอ.อร. ข้ อ 84 และ 85 ก าหนดไว้ ว่ า “ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์คนหนึ่งหรือ
หลายคน ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปี ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มี ก า ห น ด เ ว ล า
หนึ่งปี ถ้าเมื่อครบเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลาง ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้า ”

- 129 สอ.อร. ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจ ปรากฏว่ามีจานวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ระยะเวลาปฏิบัติ
งานตรวจสอบ
การรายงาน
ผลการตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ
การให้บริการอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ
เพิ่มเติม

ผู้สมัครรายที่ 1 : นางดาริษา อร่ามเรือง
1. เข้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยเดือนละ 1 ครั้ง

ผู้สมัครรายที่ 2 : นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ
1.เข้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยเดือนละ 1 ครั้ง

1. รายงานการตรวจสอบกิจการทุกครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผล
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบฯเสนอต่อที่ประชุมฯ
ปีละ 72,000 บาท โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
เดือนละ 6,000 บาท
1. ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารการเงิน การบัญชี
การภาษีอากร และการควบคุมภายในของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจา
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
1 รับจ้างอิสระ ไม่ได้สังกัดนิติบุคคล
2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง
4 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี พ.ศ.2530–2557
5 อดีตผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชี 6 จังหวัดใน
ภาคตะวันออก
6 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิการการเกษตร จากัด ปีสิ้นสุดทางบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
7 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรือ จากัด ปีสิ้นสุดทางบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปีสิ้นสุดทางบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. รายงานการตรวจสอบกิจการทุกครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผล
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบฯเสนอต่อทีป่ ระชุมฯ
ปีละ 84,000 บาท โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
เดือนละ 7,000 บาท
1. ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารการเงิน การบัญชี
การภาษีอากร และการควบคุมภายในของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจา
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
1 รับจ้างอิสระ ไม่ได้สังกัดนิติบุคคล
2 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)
3 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง
4 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบกิจการ
4.1 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่
31 ธันวาคม 2557 - 2560
4.2 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จากัด ปีสิ้นสุด
ทางบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2558 – 2564
4.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง
ตารวจสันนิบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560-2563
4.4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จากัด
ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ถึงปี 2561

- 130 รายละเอียด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
การรายงานผลการ
ตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
การให้บริการอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้สมัครรายที่ 3 : บริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด
โดย นางสาวคณพิชญ์ นาคคง
เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ช่วยเข้าตรวจสอบบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง
รายงานการตรวจสอบกิจการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการฯเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
ปีละ 120,000 บาท โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนๆละ 10,000 บาท
1. ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการบริหารการเงิน การบัญชี ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่าง
ใด
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
1. มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
2. ดาเนินการตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิชาชีพและหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการประจาสานักงาน คือ นางสาว คณพิชญ์ นาคคง
ผู้ตรวจสอบกิจการสารอง คือ นางสาว วาสนา แย้มเกสร
4. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จากัด ตั้งแต่ปี 2554 – 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตารวจ จากัด
ตั้งแต่ปี 2560 - 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด ตั้งแต่ 2561 - 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จากัด
ปี 2561 และปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จากัด
ปี 2561 และปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด ปี 2561 และปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงาน กพ. จากัด
ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานในเครือสหพัฒน์ จากัด ปี 2563 และปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มการค้าและพืชไร่ จากัด
ปี 2563

และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 64 จากการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค.64
ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ แล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก “ นางดาริษา อร่ามเรือง ”
เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.อร.ประจาปี 2564 เพราะมี ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ และเคยเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สอ.อร.ในปี 2562 และ 2563 และให้ นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสารอง
ดังนั้น ในปี 2564 นี้ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ นางดาริษา อร่ามเรือง เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร. ประจาปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียม เดือนละ 6,000 บาท หรือปีละ 72,000 บาท และให้นางศิริ
ลักษ์ พร้อมเพราะ เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสารอง ในกรณีที่ นางดาริษา อร่ามเรือง ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ สอ.อร.ในปี 2564 ได้
ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติดังนี้
1. เลือกตั้ง นางดาริษา อร่ามเรือง เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564 โดยมี
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเดือนละ 6,000 บาท หรือปีละ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. เลือกตั้ง นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสารอง ในกรณีที่ นางดาริษา
อร่ามเรือง ไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบหรือขาดคุณสมบัติ

- 131 4.6 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2564
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สอ.อร. ประจาปี
2564 สรุปได้ดังนี้ ตั้งแต่ปี 2542 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กาหนดไว้ว่า “ สหกรณ์ใดที่มีทุนดาเนินงานตั้งแต่ 100 ล้าน บาทขึ้น
ไป จะต้องจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”ซึ่ง สอ.อร.ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นความ
จานงเข้าเป็นผู้สอบบัญชี
บัญชี ประจาปี 2564 ให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ปรากฏว่ามีจานวน 4 ราย
ผู้สมัครรายที่ 1
ผู้สมัครรายที่ 2
รายละเอียด
การเสนอบริการสอบบัญชี

ลาดับที่ 1 นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ หรือ
ลาดับที่ 2 น.ส.กมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม
จาก บริษัท สานักงานสามสิบสี่ออดิต จากัด

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
- จานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
- เข้าตรวจสอบ 3-4 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 3-5 วัน)
- จานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3-5 คน
2. การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
- รายงานการสอบบัญชีประจาปี
3. บริการอื่น ๆ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
-รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
- ให้คาแนะนาในด้านภาษี อากร กฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายการเงิน
- รายงานความเสี่ยงแนวโน้ม
สภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย
- จัดทาบทวิเคราะห์งบการเงินประจาปี
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
ค่าธรรมเนียมปีละ 130,000 บาท
แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้
1. ภายใน ก.ย.64 ร้อยละ 30
2. ภายใน ธ.ค.64 ร้อยละ 30
3.จ่ายงวดสุดท้าย เมื่อแล้วเสร็จและ
ส่งมอบรายงานการสอบบัญชี ร้อยละ 40

นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม
จาก สานักงานสอบบัญชี เอส.พี.

- เข้าตรวจสอบ 3 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2-4 วัน)
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 คน
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
-รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
- ให้คาแนะนาในด้านภาษี อากร กฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายการเงิน
- รายงานความเสี่ยงแนวโน้ม
สภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย
- จัดทาบทวิเคราะห์งบการเงินประจาปี
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
ปีละ 110,000 บาท
จ่ายชาระเมื่อแล้วเสร็จ

- 132 รายละเอียด
การเสนอบริการสอบบัญชี

ลาดับที่ 1 น.ส.จันตา โปทาเมือง หรือ นาย ณัฐวุฒิ จิตตรง จาก...
ลาดับที่ 2 นายสรวิชญ์ บุญขวัญ
บริษทั ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท
จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด จากัด

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

- จานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
- จานวนผู้ช่วยผูส้ อบบัญชี

-เข้าตรวจสอบ 5 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 3-5 วัน) - เข้าตรวจสอบ 6 ครั้ง/ปี (ครั้งละ 2-4 วัน)
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3-5 คน - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3-5 คน

2. การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี -รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์
ทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจาปี

3. บริการอื่น ๆ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์
ทราบ ในรูปแบบ ผลการประเมินการควบคุม
ภายในของ สหกรณ์ และวิเคราะห์งบการเงิน
-รายงานการสอบบัญชีประจาปีตามระเบียบ - รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตาม
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

- ให้คาแนะนาในการบริหารการเงินการ
บัญชี ตามที่เห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณ์นดั หมาย
ค่าธรรมเนียมปีละ 140,000 บ แบ่งจ่าย
จานวน 3 งวด ดังนี้
1.งวดที่ 1-2 ชาระงวดละ 35,000 บ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานใน มิ.ย.และ
ก.ย.64
2.งวดที่ 3 ชาระ 70,000 บ เมื่อเสร็จ
และส่งมอบรายงานการสอบบัญชี

- ให้คาแนะนาในการบริหารการเงินการ
บัญชี ตามที่เห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณ์นดั หมาย
- ค่าธรรมเนียมปีละ 100,000 บ แบ่งจ่าย
จานวน 3 งวด

และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 64 จากการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 ม.ค.64
ได้ร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถตลอดจนความน่าเชื่อถือและค่าธรรมเนียมแล้ว
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเลือก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม จากสานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.อร.
ประจาปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจานวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี และให้ นายวิโรจน์
นริศวรานนท์ จากบริษัท สานักงานสามสิบสี่ออดิต จากัด เป็นผู้สอบบัญชี สอ.อร.สารอง
ดั งนั้ น ในปี 2564 นี้ จึ ง เสนอขอให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ด้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก นางสาวสุ ข นิ จ ปั ญ ญางาม
จากสานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.อร.ประจาปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจานวน
110,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ต่อปี และให้นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ จากบริษัท สานักงานสามสิบสี่ออดิต
จากัด เป็นผู้สอบบัญชี สอ.อร.สารอง
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ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ “ อนุมัติ ”
1. คัดเลือก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม จากสานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็น ผู้สอบบัญชีของ
สอ.อร. ประจาปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเหมาจ่ายเป็นเงิน 110,000บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี
โดยจ่ายชาระเมื่อแล้วเสร็จ
2. คัดเลือก นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ จากบริษัท สานักงานสามสิบสี่ออดิต จากัด
เป็นผู้สอบบัญชีสารอง ในกรณีที่ นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม ไม่สามารถดาเนินการสอบบัญชีหรือขาดคุณสมบัติ

4.7 เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ สอ.อร. ประจาปี 2564
น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด เลขานุการ ตามข้ อ บั ง คั บ สอ.อร.พ.ศ.2558 ได้ กาหนดที่ ม าของ
คณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.ไว้ ดังนี้
“ ให้ ส หกรณ์มี ค ณะกรรมการดาเนิน การคณะหนึ่ง ประกอบด้ วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
เหรัญญิกหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสามคนรวมเป็นสิบห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
กรรมการด าเนิ น การสิ บ สามคนให้ ม าจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของกรมอู่ ท หารเรื อ กรมช่ า งโยธา
ทหารเรือ และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยให้มีจานวนกรรมการของแต่ละหน่วยตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ ”
ขอแจ้งวาระของคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 64 ประจาปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
พล.ร.ท.กวี
องคะศิลป์
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2
ครบวาระ
2. เหรัญญิก
ร.ท.สุวิทย์
ผิวขาว
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1
ลาออก
3. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2
ครบวาระ
4. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1
อยู่ต่อ
5. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1
อยู่ต่อ
6. เขตที่ 1 นขต.บก.อร.
น.อ.วัฐนัย
ขาละม้าย
อยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 1
อยู่ต่อ
7. เขตที่ 2 กผช.อร.
พล.ร.ต.ธิติ
นาวานุเคราะห์ อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1
อยู่ต่อ
8. เขตที่ 3 กพช.อร.
น.ท.กมล
ศิริไล
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2
ครบวาระ
9. เขตที่ 4 ศพด.อร.
ร.อ.ณรงค์
ชูชื่น
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1
อยู่ต่อ
10. เขตที่ 5 อธบ.อร.
น.อ.ภูธรา
อินม่วง
อยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 1
อยู่ต่อ
11. เขตที่ 6 นอกหน่วย
พล.ร.ต.อุดม แก่นจันทร์
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2
ครบวาระ
12. เขตที่ 7 อจปร.อร.
น.อ.ศัลย์
แสวงพานิช
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2
ครบวาระ
13. เขตที่ 8 อรม.อร.
พล.ร.ต.อภิรมย์ เงินบารุง
อยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 2
ครบวาระ
14. เขตที่ 9 ชย.ทร.
น.อ.พรชัย
จ้อยจารูญ
อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2 ครบวาระ
15. เขตที่ 10 อล.ทร.
น.อ.วิสิทธิ์
กุลสมบูรณ์สินธ์ อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2
ครบวาระ
กรรมการที่อยู่ต่อ มีจานวน 6 คน
1. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม
2. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด
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4. เขตที่ 2 กผช.อร.
5. เขตที่ 4 ศพด.อร.
6. เขตที่ 5 อธบ.อร.

น.อ.วัฐนัย
พล.ร.ต.ธิติ
ร.อ.ณรงค์
น.อ.ภูธรา

ขาละม้าย
นาวานุเคราะห์
ชูชื่น
อินม่วง

กรรมการที่ครบวาระ มีจานวน 8 คน
1. ประธานกรรมการ
พล.ร.ท.กวี
องคะศิลป์
2. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์
3. เขตที่ 3 กพช.อร.
น.ท.กมล
ศิริไล
4. เขตที่ 6 นอกหน่วย
พล.ร.ต.อุดม แก่นจันทร์
5. เขตที่ 7 อจปร.อร.
น.อ.ศัลย์
แสวงพานิช
6. เขตที่ 8 อรม.อร.
พล.ร.ต.อภิรมย์ เงินบารุง
7. เขตที่ 9 ชย.ทร.
น.อ.พรชัย
จ้อยจารูญ
8. เขตที่ 10 อล.ทร.
น.อ.วิสิทธิ์
กุลสมบูรณ์สินธ์
กรรมการขอลาออกจานวน 1 คน คือ

ร.ท.สุวิทย์ ผิวขาว เหรัญญิก

ในปี 2564 นี้ มีกรรมการอยู่ในวาระจานวน 6 นาย กรรมการหมดวาระจานวน 8 นาย และกรรมการ
ขอลาออกจานวน 1 นาย สรุปได้ว่าในปี 2564 จะมีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดจานวน 9 นาย ซึ่งในแต่ละเขตได้มีการคัดสรร
ผู้แทนหน่วย เพื่อนามาเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่คัดสรรจากสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์
และมีความรู้ ความสามารถในด้านการสหกรณ์จานวน 1 นาย ซึ่งนามาเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ด้วยเช่นกัน
เนื่องจาก พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ประธานกรรมการ ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 จึงต้องมีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการท่านใหม่ ขอให้ผู้แทนสมาชิกได้เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะมาดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการ สอ.อร.
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว ผู้แทนสมาชิกหมายเลขทะเบียน 14122 ขอเสนอ พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์
รอง จก.อร. เป็นประธานกรรมการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจาปี 2564
น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด เลขานุการ ขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกตั้งให้ พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์
รอง จก.อร. เป็นประธานกรรมการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจาปี 2564
ที่ประชุมใหญ่ฯ
มีมติเลือกตั้งให้ “ พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์ ” เป็นประธานกรรมการ
สอ.อร. ชุดที่ 65 ประจาปี 2564 อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1
ตาแหน่งสาคัญอีกตาแหน่งหนึ่งคือ “เหรัญญิก” ที่จะต้องเลือกตั้งในที่ประชุม นี้ เนื่องจาก ร.ท.สุวิทย์ ผิวขาว
กรรมการและเหรัญญิก อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1 ขอลาออก และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ สอ.อร.มาโดยตลอดเพราะจะต้อง
ได้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นการเงิ น ตลอดจนมี ค วามรู้ แ ละ
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คุณสมบัติครบถ้วน ขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมใหญ่ฯ
มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “ ร.ท.สุริยา โลธิเสน ” เป็นเหรัญญิก และอยู่ใน
วาระที่ 1 ปีที่ 2 ( แทน ร.ท.สุวิทย์ ผิวขาว ซึ่งขอลาออกในวาระที่ 1 ปีที่ 1 )
ลาดับต่อไป เป็นการคัดสรรจากสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์ และมีความรู้ความสามารถในด้านการ
สหกรณ์โดยประธานกรรมการ จานวน 1 คน
พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์

ขอเสนอ “ พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์ ”

น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด เลขานุการ ขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกตั้งให้ พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์เป็น
กรรมการ สอ.อร.โดยการคัดสรรจากประธานกรรมการ
ที่ประชุมใหญ่ฯ
อร. อยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 1

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “ พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์ ” เป็นกรรมการ สอ.

คัดสรรจากหน่วยงาน จานวน 6 เขต ดังนี้
เขต 3 กพช.อร. คัดสรร “ว่าที่ น.ท.มนตรี ทาคง ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมใหญ่ฯ
วาระที่ 1 ปีที่ 1

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “ว่าที่ น.ท.มนตรี ทาคง ” เป็นกรรมการ สอ.อร. อยู่ใน

เขต 6 นอกหน่วย คัดสรร “ พล.ร.ท.บงกช ผาสุข ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “พล.ร.ท.บงกช ผาสุข” เป็นกรรมการ สอ.อร. อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่1
เขต 7 อจปร.อร. คัดสรร “ พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมใหญ่ฯ
วาระที่ 1 ปีที่ 1

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน” เป็นกรรมการ สอ.อร. อยู่ใน

เขต 8 อรม.อร. คัดสรร “ น.อ.นพปฎล ชะนะ ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
ทีป่ ระชุมใหญ่ฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “น.อ.นพปฎล ชะนะ” เป็นกรรมการ สอ.อร.อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 1

เขต 9 ชย.ทร. คัดสรร “ น.อ.พรชัย จ้อยจารูญ ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “น.อ.พรชัย จ้อยจารูญ” เป็นกรรมการ สอ.อร.อยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 1
เขต 10 อล.ทร. คัดสรร “น.อ.วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์ ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “น.อ.วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์” เป็นกรรมการ สอ.อร.อยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 1

- 136 สรุปรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจาปี 2564 ดังนี้
พล.ร.ต.วิโรจน์
ร.ท.สุรยิ า
พล.ร.ต.สกล
พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย
น.อ.พลกฤษณ์
น.อ.วัฐนัย
พล.ร.ต.ธิติ
ว่าที่ น.ท.มนตรี
ร.อ.ณรงค์
น.อ.ภูธรา
พล.ร.ท.บงกช
พล.ร.ต.พงษ์สันต์
น.อ.นพปฎล
น.อ.พรชัย
น.อ.วิสิทธิ์

นิลพงษ์
โลธิเสน
สิริปทุมรัตน์
จันทร์ส่งเสริม
เมฆขุนทด
ขาละม้าย
นาวานุเคราะห์
ทาคง
ชูชื่น
อินม่วง
ผาสุข
สมัยคมสัน
ชะนะ
จ้อยจารูญ
กุลสมบูรณ์สนิ ธ์

ประธานกรรมการ
เหรัญญิก
คัดสรรจากประธาน
คัดสรรจากประธาน
คัดสรรจากประธาน
เขตที่ 1 นขต.บก.อร.
เขตที่ 2 กผช.อร.
เขตที่ 3 กพช.อร.
เขตที่ 4 ศพด.อร.
เขตที่ 5 อธบ.อร.
เขตที่ 6 นอกหน่วย
เขตที่ 7 อจปร.อร.
เขตที่ 8 อรม.อร.
เขตที่ 9 ชย.ทร.
เขตที่ 10 อล.ทร.

วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 2

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1

4.8 การลงทุนของ สอ.อร.ประจาปี 2564
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมฯว่า ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ อาศัย อานาจตามความในมาตรา 10 (7) และมาตรา 62 (7) แห่ งพระราชบัญ ญัติ สหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบกั บ
มติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวั นที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และในการ
ประชุ มครั้งที่ 1/2563 เมื่ อวั นที่ 29 มิถุ นายน 2563 คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติ ได้อ อกประกาศ
“ ข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ” ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้
( 1 ) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
( 2 ) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด
( 3 ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
( 4 ) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัท เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
( 5 ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ
ตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ นั้ น ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ A – ขึ้ น ไป จากบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

- 137 ( 6 ) หุ้ น กู้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ตั้ ง แต่ A – ขึ้ น ไป จากบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
( 7 ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
( 8 ) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น ตามมาตรา 62
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.อร. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
ซึ่งปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2563 สอ.อร.มีทุนสารองจานวน 225,137,066.79 บาท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติให้
คณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร. นาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) ได้จานวนไม่เกิน 225,137,066.79บาท
(สองร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติ “อนุมัต”ิ การลงทุนของ สอ.อร. ตามข้อ 3 (7)
จานวนไม่เกิน 225,137,066.79 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
4.9 อนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเกิน 10 ปี เข้าเป็นทุนสารอง ( หน้า 120 )
น.อ.ภูธรา อินม่วง ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบว่า ด้วย สอ.อร.มีเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายอยู่ใน
บัญชีของ สอ.อร.มาเป็นระยะเวลานานเกิน 10 ปี จานวน 1 ราย คือ พันจ่าเอก สาคร สุขดา ทะเบียนสมาชิก 13741 เป็น
จานวนเงิน 13,500 บาท และตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว. 5705 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.
2543
เรื่อง คาแนะนาวิธีปฏิบัติกรณีเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็น ระยะเวลานาน
ได้แนะนาให้โอนเงินรอจ่ายคืน
ค้างจ่ายเกิน 10 ปี เข้าเป็นทุนสารองของสหกรณ์ โดยให้แจ้งแก่สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี พร้อมปิด
ประกาศ ให้ทราบทั่วกัน ณ ที่ทาการสหกรณ์
สอ.อร.ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง การรับเงิ นรอจ่ายคืนค้างจ่าย ประจาปี 2553
(รายละเอียดตามผนวก ข ในหน้าที่ 130 ) เพื่อแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว นาหลักฐานมาติดต่อขอรับเงินได้ที่ สอ.อร.
ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และหากล่วงเลยเวลาที่กาหนด สอ.อร.จะ
ถือว่าสละสิทธิ์ และ สอ.อร.จะโอนเงินจานวน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าเป็นทุนสารองของ สอ.
อร.ต่อไป
ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมีมติ “อนุมัติ” โอนเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเกิน 10 ปี
จานวน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าเป็นทุนสารอง กรณีที่ผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อขอรับเงินภายใน
ระยะเวลาที่ สอ.อร.กาหนด

- 138 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ประธานกรรมการ
ในระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเสนอแนะของสมาชิก
ขอให้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ที่จะเสนอขอให้แจ้ง ยศ–ชื่อ–สกุล และหมายเลขสมาชิกก่อน
พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ประธานกรรมการ
เมื่อไม่มีผู้แทนสมาชิกคนใดมีเรื่องที่จะเสนอแล้ว
ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่อยู่ร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อย และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้
เลิกประชุมเวลา 1120

น.อ.

ผู้จดรายงานการประชุม
(พลกฤษณ์ เมฆขุนทด)
กรรมการและเลขานุการ สอ.อร.

พล.ร.ท.

ประธานในที่ประชุม

(กวี องคะศิลป์)
ประธานกรรมการ สอ.อร.

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สอ.อร. ประจาปี 2563
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2563
3. อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
4. อนุมัติแผนงานและประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2564
5. อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปี 2564 จานวน 2,200,000,000 บาท
6. เลือกตั้ง นางดาริษา อร่ามเรือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร.ประจาปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมเดือนละ 6,000
บาท หรื อ ปี ล ะ 72,000 บาท (เจ็ ด หมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) และเลื อ กตั้ ง นางศิ ริ ลั ก ษ์ พร้ อ มเพราะ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสารอง
7. คัดเลือก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม จากสานักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.อร. ประจาปี 2564
โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเหมาจ่ายเป็นเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี และ
คัดเลือก นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ จากบริษัท สานักงานสามสิบสี่ออดิต จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสารอง
8. เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจาปี 2564 ดังนี้
พล.ร.ต.วิโรจน์
นิลพงษ์
ประธานกรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
ร.ท.สุริยา
โลธิเสน
เหรัญญิก
วาระที่ 1 ปีที่ 2
พล.ร.ต.สกล
สิริปทุมรัตน์
คัดสรรจากประธาน
วาระที่ 2 ปีที่ 1
พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย
จันทร์ส่งเสริม
คัดสรรจากประธาน
วาระที่ 1 ปีที่ 2
น.อ.พลกฤษณ์
เมฆขุนทด
คัดสรรจากประธาน
วาระที่ 1 ปีที่ 2
น.อ.วัฐนัย
ขาละม้าย
เขตที่ 1 นขต.บก.อร.
วาระที่ 2 ปีที่ 2

- 139 พล.ร.ต.ธิติ
ว่าที่ น.ท.มนตรี
ร.อ.ณรงค์
น.อ.ภูธรา
พล.ร.ท.บงกช
พล.ร.ต.พงษ์สันต์
น.อ.นพปฎล
น.อ.พรชัย
น.อ.วิสิทธิ์

นาวานุเคราะห์
ทาคง
ชูชื่น
อินม่วง
ผาสุข
สมัยคมสัน
ชะนะ
จ้อยจารูญ
กุลสมบูรณ์สินธ์

เขตที่ 2 กผช.อร.
เขตที่ 3 กพช.อร.
เขตที่ 4 ศพด.อร.
เขตที่ 5 อธบ.อร.
เขตที่ 6 นอกหน่วย
เขตที่ 7 อจปร.อร.
เขตที่ 8 อรม.อร.
เขตที่ 9 ชย.ทร.
เขตที่ 10 อล.ทร.

วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 2

ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 1

9. อนุมัติการลงทุนของสหกรณ์ สอ.อร.ประจาปี 2563 จานวนไม่เกิน 225,137,066.79 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
10. อนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเกิน 10 ปี จานวน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าเป็นทุนสารอง
กรณีที่ผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อขอรับเงินภายในระยะเวลาที่ สอ.อร.กาหนด

เสนอ ประธานกรรมการ สอ.อร.
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และ
อนุมัติสาเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง

- ลงนามให้แล้ว /อนุมัติฯ
พล.ร.ท.
ประธานกรรมการ สอ.อร.

น.อ.

2 เม.ย.64
กรรมการและเลขานุการ สอ.อร.
2 เม.ย.64

---------------------------------------------------------------------------
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รายละเอียดสมาชิก สสอท.และ สส.ชสอ.
เทียบกับสมาชิก สอ.อร.

- 141 เปรียบเทียบจานวนสมาชิก สอ.อร. ที่เป็นสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ.
ณ 31 ธันวาคม 2564
จานวนสมาชิก

4,000

3,500
3,000
จานวน(ราย)

2,500
2,000
1,500
1,000
500
สอ.อร.

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
3,527 3,509 3,437 3,386 3,317 3,280 3,244 3,221 3,149 3,078 2,997

สสอท.

562

661

669

794

850

994

สส.ชสอ.

94

125

128

134

140

143

1,232 1,294 1,354 1,366 1,356
156

160

167

177

201

จานวน(ราย)

เปรียบเทียบจานวนสมาชิก สอ.อร.ที่เสียชีวิต ที่เป็นสมาชิก สสอท.และ สส.ชสอ
ณ 31 ธันวาคม 2564
จานวนสมาชิกเสียชีวิต

40

35
30
25
20
15
10
5
0
สอ.อร.

2554
22

2555
11

2556
16

2557
17

2558
27

2559
17

2560
18

2561
24

2562
29

2563
24

2564
36

สสอท.

2

2

5

3

10

7

5

11

13

6

16

1

3

2

2

2

3

สส.ชสอ.

1
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ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการและ
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ที่ได้รับในรอบปี 2564

- 143 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการและ
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ที่ได้รับในรอบปี 2564

ที่

ชือ่ - สกุล

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร และทีป่ รึกษำของสหกรณ์ ชุดที่ 64 และ ชุดที่ 65
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มกรำคม - ธันวำคม 2564
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ผูจ้ ัดกำร ผูม้ อี ำนำจในกำรจัดกำร และที่ปรึกษำของสหกรณ์(บำท)
เงินเดือน/ เงินประจำ
ตำแหน่ง
ค่ำพำหนะ
ค่ำลงทะเบียน ค่ำพำหนะ
โบนัส
ค่ำทีพ่ กั
เบีย้ เลี้ ยง รวม
ค่ำจ้ำง

1
2
3
4
5
6
7

พล.ร.ท.วรรัตน์ สุขชัย
พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์
พล.ร.ต.อภิรมย์ เงินบำรุง
พล.ร.ต.อุดม แก่นจันทร์
น.อ.ศัลย์ แสวงพำนิช
น.ท.กมล ศิรไิ ล
ร.ท. สุวทิ ย์ ผิวขำว

ที่ปรึกษา ชุดที่ 64
ประธานกรรมการ (ชุดที6่ 4) ที่ปรึกษาชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 64
รองประธาน ชุดที่ 64
กรรมการ ชุดที่ 64
กรรมการ ชุดที่ 64
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 64

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์
พล.ร.ท.บงกช ผำสุข
พล.ร.ต.รัฐชัย จันทร์ส่งเสริม
พล.ร.ต.สกล สิรปิ ทุมรัตน์
พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน
พล.ร.ต.ธิติ นำวำนุเครำะห์
น.อ.วิสิทธิ์ กุลสมบูรสินธ์
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ
น.อ.นพปฎล ชะนะ
น.อ.วัฐนัย ขำละม้ำย
น.อ.ภูธรำ อินม่วง
น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด
ร.อ. ณรงค์ ชูชื่น
น.ท.มนตรี ทำคง
ร.ท.สุรยิ ำ โลธิเสน
นำง กำญจนำ ฉิมคล้ำย

ประธานกรรมการ ชุดที่ 65
ที่ปรึกษา ชุดที่ 64 ,รองประธานชุดที่ 65
รองประธาน ชุดที่ 64 , 65
รองประธาน ชุดที่ 64 , 65
กรรมการ ชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 64 , ชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 64 , ชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 64 , ชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 64 , ชุดที่ 65
กรรมการทาหน้าที่ผู้จัดการ ชุดที่ 64 ,ชุดที6่ 5
กรรมการ ชุดที่ 64 , ชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 64 , ชุดที่ 65
กรรมการ ชุดที่ 65
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 65
ผู้ชว่ ยผู้จัดการ ปี 2564

มำประชุม

ตำแหน่ง

1,500
60,700
47,100
54,600
38,300
41,200
48,500

1,500
54,600
54,600
43,000
45,300
42,700
39,100
54,600
47,100
39,400

644,160

21,000
79,700

อบรม

2,600
2,000
1,800
2,000
700
1,000
10,800
9,900
11,600
11,700
6,600
7,000
7,500
3,600
8,500
9,700
1,000
6,700
10,000
7,540

เหมำจ่ำย

1,500
63,300
49,100
56,400
40,300
41,900
62,500

13,000
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240

1,800
10,800
2,600
19,500
3,200
4,500
1,500
2,200
4,400
3,500
2,000
121,400
3,400
1,500
1,000

1,240
620

49,500

270

1,620
270

240

13,840
23,440
70,040
87,310
11,040
57,240
56,240
51,940
13,240
52,040
179,860
58,710
52,140
9,780
71,740
724,720
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รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสงเคราะห์
- ทุนการศึกษาบุตร
- เกษียณอายุราชการ

- 145 รายชื่อบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาประจาปี 2564
ศึกษาต่อชั้น ม.1 จานวน 11 ทุน ทุนละ 4,000.-บาท
เป็นจานวนเงิน 44,000.- บาท
ที่

ชือ่ สมาชิกผูข้ อทุน

ทะเบียน

ชือ่ นักเรียนผูข้ อทุน

17143 เด็กชาย สุภวั ช

วงศ์จอ้ ย

โรงเรียน

ผลการเรียน

1 นายชัชพงศ์

วงศ์จอ้ ย

โรงเรียนประถมทวี ธาภิเศก

3.87

2 น.ต.บดินทร์

อนุวัฒน์วิมล 9987 เด็กหญิง ณภัทรภัค อนุวัฒน์วิมล โรงเรียนสารสาสน์สขุ สวั สดิ์

4.00

3 น.ท.ธงชัย

มูลพินจิ

14766 เด็กชาย ณฐกร

มูลพินจิ

โรงเรียนสารสาสน์สขุ สวั สดิ์

3.00

4 นายสายัณห์

สายสืบ

14175 เด็กชาย จิราเจต

สายสืบ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปเี ตอร์

4.00

5 น.ต.อนุชา

แสงวิ มาน

11589 เด็กชาย ธี ธัช

แสงวิ มาน

โรงเรียนอาษาวิ ทยา

3.53

6 น.ต.ปริญญา

กรุดเพชร

18492 เด็กชาย ชญานิน

กรุดเพชร

โรงเรียนเผดิมศึกษา

3.68

7 นายอรัญ

บารุงสิน

9224 เด็กชาย คมชาญ

บารุงสิน

โรงเรียนเผดิมศึกษา

4.00

8 พ.จ.อ.ปัญญา

แก้วสวั สดิ์

14626 เด็กหญิง ปัญญพร

แก้วสวั สดิ์

โรงเรียนธั มมสิรศิ ึกษาสัตหีบ

4.00

9 นายวั ชรินทร์

มีวรรณะ

15010 เด็กชาย กรวี

มีวรรณะ

โรงเรียนโฆสิตสโมสร

3.09

10 น.ท.หญิง พัชรินทร์ ไทยเดชา

11174 เด็กหญิง กัลย์นภัสสร์ ชูพงศ์

โรงเรียนราชินี

4.00

11 นายสมศักดิ์

15583 เด็กหญิง สมฤดี

โรงเรียนสารสาสน์สขุ สวั สดิ์

4.00

ลีเ้ จริญ

ลีเ้ จริญ

ศึกษาต่อชั้น ม.4 จานวน 11 ทุน ทุนละ 5,000.-บาท
ที่

ชือ่ สมาชิกผูข้ อทุน

ทะเบียน

เป็นจานวนเงิน 55,000.-บาท

ชือ่ นักเรียนผูข้ อทุน

โรงเรียน

ผลการเรียน
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2

1 นายสุชาติ

พัฒนเจริญ

11269 นาย

พีระ

พัฒนเจริญ โรงเรียนทวี ธาภิเศก

2 นายประเสริฐ

บุญมา

13698 นางสาว เพชรกะรัต บุญมา

โรงเรียนเซนต์ปเี ตอร์ ธนบุรี

3.79

3.78

3.03

3.42

3 นายธนพงศภณ ศิลปไพราช

13238 นางสาว พราวพิสทุ ธิ์ ศิลปไพราช โรงเรียนศิรวิ ิ ทยา

3.48

3.19

4 นายสมชาย

7497

อยูศ่ รีเจริญ โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จฯ

3.78

4.00

อยูศ่ รีเจริญ

นางสาว นภจิรา

5 พ.จ.อ.ภิญโญ เขียวแก้ว

11335 นาย

ณัฐวั ชต์

เขียวแก้ว

โรงเรียนปทุมคงคา

3.53

3.40

6 น.ต.นภดล

จิตต์งาม

13912 นาย

นภัสพงษ์

จิตต์งาม

โรงเรียนวั ดราชบพิธ

3.96

4.00

7 น.ต.สุรนิ ทร์

นิลน้อย

7474

นฤดล

นิลน้อย

โรงเรียนธั มมสิรศิ ึกษาสัตหีบ

3.53

3.75

โรงเรียนวิ ชทู ศิ

3.88

3.77

นาย

8 นายพรวิ เชียร ชืน่ อุระ

14027 นาย

ตาร์

ชืน่ อุระ

9 ร.อ.เฉลียว

ชืน่ ตระกูล

15382 นาย

กิตติภพ

ชืน่ ตระกูล โรงเรียนราชวิ นติ บางแก้ว

4.00

3.93

10 นายสมศักดิ์

ลีเ้ จริญ

15538 นางสาว ภัทราวดี

ลีเ้ จริญ

3.99

4.00

11 นายปิยเมธ

แสวงศิลป์

17365 นางสาว ศศิกาญจน์ แสวงศิลป์ โรงเรียนดรุณานุกูล

3.79

3.81

โรงเรียนบางปะกอกวิ ทยาคม

- 146 ศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษา จานวน 18 ทุน
ที่

ชื่อสมาชิกผู้ขอทุน

ทะเบียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ร.ท.รุ่งศักดิ์
สว่างรมย์
นายวีระพันธ์
วงศ์รักษา
น.ต.มงคล
พิมพาลัย
นางอุษณี
ประภาโส
ร.ท.ยุทธนา
สีสด
นายไพศาล
แดงประเสริฐ
น.ต.สุรัตน์
จันทวงษ์
นายสมชาย
ชนะสงคราม
ร.อ.กมล
อ้นเพียรเอก
นายโสภณ
ศรีหริ ัญ
นายอัตถากรณ์ เหมะรังคะ
นายวิทยา
ศิริมหา
น.อ.คนัช
ธีระปัญญาชัย
นายชูเกียรติ์
มีวรรณะ
นางสาวพิมพกานต์ จีระพันธ์
นายสุทธิชยั
เที่ยงน่วม
นายสมบูรณ์
ทรัพย์คง
นายสุนทร
แจ่มดวง

6787
14106
12265
13863
13635
11937
12734
13139
15012
10446
12047
13953
15952
13227
17106
8440
14321
9632

ทุนละ 6,000.-บาท

เป็นจานวนเงิน 108,000.- บาท

ผลการเรียน
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2
นางสาว ญานิศา
สว่างรมย์
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
3.05 3.65
นางสาว อลิสา
วงศ์รักษา
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
3.63 3.89
นางสาว ภัทรพร
พิมพาลัย
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
3.62 3.86
นางสาว สุชญา
ประภาโส
โรงเรียนสตรีวทิ ยา
3.89 4.00
นาย
วรพรต
สีสด
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
4.00 3.94
นางสาว พิชญาพร แดงประเสริฐ โรงเรียนบางมดวิทยา
3.45 3.83
นาย
ธนวัต
จันทวงษ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 3.70 3.12
นางสาว พัทธิกานต์ ชนะสงคราม โรงเรียนวัดพุทธบูชา
3.34 3.72
นักเรียนนายร้อย ธนพนธ์อ้นเพียรเอก โรงเรียนเตรียมทหาร
3.76 3.58
นางสาว สุธาวี
ศรีหริ ัญ
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
3.57 3.85
นาย
ธันยบูรณ์ เหมะรังคะ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
3.48 3.35
นางสาว สุชานันท์ ศิริมหา
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 3.43 3.30
นางสาว จิตต์กาญจน์ ธีระปัญญาชัย โรงเรียนสตรีวทิ ยา
3.06 3.94
นางสาว ชนิสา
มีวรรณะ
สตรีวดั ระฆัง
3.81 3.84
นางสาว นิจจารีย์ จีระพันธ์
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
3.87 3.84
นางสาว เนตรยา
เที่ยงน่วม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 3.62 3.67
นาย
กฤษดา
ทรัพย์คง
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
3.64 3.67
นักเรียนนายร้อยตารวจ อาทิตย์ แจ่มดวง โรงเรียนเตรียมทหาร
3.81 3.70
โรงเรียน....

ชื่อนักเรียนผู้ขอทุน

ทุนส่งเสริมสาหรับบุตรสมาชิกประจาปี 2564
ศึกษาต่อ ชั้น ม.4 จานวน 3 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
ที่

ชือ่ สมาชิกผูข้ อทุน

ทะเบียน

ชือ่ นักเรียนผูข้ อทุน
เกตุสถิตย์

โรงเรียน

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

1 นายณัฏฐกิตต์ เกตุสถิตย์

15183 นายณภัทร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

11-00900-0

2 นายขวัญชัย

รัตนเกษตร

14713 นางสาว กนกพร รัตนเกษตร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

11-02420-0

3 นายเอกเชษฐ์

ม้ากาบแก้ว

15872 นาย ณัฐพล

11-02959-5

ม้ากาบแก้ว โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ศึกษาต่อ ชั้นอุดมศึกษา จานวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ที่

ชือ่ สมาชิกผูข้ อทุน

1 นายวุฒชิ ยั

สุขมีทรัพย์

2 นายวัฒนะชัย ลูกนก

ทะเบียน

ชือ่ นักเรียนผูข้ อทุน

โรงเรียน

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

18499 นาย สุทธิภทั ร สุขมีทรัพย์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

11-02910-2

11957 นางสาว วิมลณัฐ ลูกนก

โรงเรียนมหรรณพาราม

11-02200-0

- 147 รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับโล่เรียนดีทั้ง 3 ระดับ ประจาปี 2564 จานวน 11 ราย
ที่

ชือ่ นักเรียนผูข้ อทุน

ศึกษำต่อ

คณะ

1 นำงสำว ญำนิศำ

สว่ำงรมย์

มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

หลักสูตรปริญญำกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ
พิเศษ คณะศึกษำศำสตร์

2 นำงสำว อลิสำ

วงศ์รักษำ

มหำวิทยำลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์

3 นำงสำว ภัทรพร

พิมพำลัย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ขอ้ มูลและกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

4 นำงสำว สุชญำ

ประภำโส

มหำวิทยำลัยมหิดล

5 นำย

วรพรต

สีสด

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

6 นำย

ธนวัต

จันทวงษ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ศิริมหำ

มหำวิทยำลัยรังสิต

7 นำงสำว สุชำนันท์

8 นำงสำว จิตต์กำญจน์ ธีระปัญญำชัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
9 นำงสำว ชนิสำ

มีวรรณะ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

10 นำงสำว เนตรยำ

เที่ยงน่วม

มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช

11 นำย

ทรัพย์คง

วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง

กฤษดำ

 &&& 
อย่าเสียดายเมื่อกี้
จนเสียเวลาตอนนี้
และทาให้ชีวติ ตอนนี้
ไม่มีความสุขนะเออ....

หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศศำสตร์
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโยลี
คณะรัฐศำสตร์
หลักสูตรนิเทศศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
กำรสื่อสำร
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรกำรเกษตร
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อ
กำรุณย์
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

- 148 ในปี 2564 สอ.อร. ได้จ่ายเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 ก.ย.63 โดยโอนเข้าเป็นเงินฝากออมทรัพย์
ที่เปิดไว้กบั สอ.อร. ทั้งนี้ สอ.อร.ขอสงวนสิทธิ์ในการชาระหนี้ก่อน (ถ้ามี) จานวน 112 ราย รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 702,500 บาท
ดังมีรายการต่อไปนี้ เป็นรายชื่อสมาชิก สอ.อร. ที่พ้นจากราชการ สังกัด อร. ประจาปี 2564

สังกัด อร. จานวน 95 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 580,500.00 บาท
อายุการเป็น
ทะเบียน สมาชิก (ปี)
1 พล.ร.ต.สุจริต คล่องอักขระ
14770
22
2 น.อ.ธีระ อภิหกิจ
7514
40
3 ว่าที่ น.อ.ยุทธศักดิ์ พลยางนอก
11314
31
4 ว่าที่ น.อ.พืชผล ไชยบุบผา
13827
26
5 ว่าที่ น.อ.หญิง อารีรัตน์ จาปาเทศ
7475
40
6 ว่าที่ น.อ.ธีรเมธ นาคมาโนช
11558
31
7 ว่าที่ น.ท.โสภณ คะวันขึ้น
9198
36
8 ว่าที่ น.ท.สิทธิพล จันทร์อารักษ์
10990
32
9 ว่าที่ น.ท.ศิริพงษ์ สุขสบาย
9510
35
10 ว่าที่ เสนอ ปิ่นวงศ์งาม
15759
11
11 ว่าที่ น.ท.มาโนช ซื่อตรง
11714
30
12 ว่าที่ น.ต.หญิง วรดา ตินตะบุระ
15221
19
13 ร.อ.หญิง สุรางค์ รุ่งสว่าง
10622
33
14 ว่าที่ ร.อ.เกียรติพงษ์ ทรงกลิ่น
11233
32
15 ว่าที่ ร.ท.โรม คล้ายสุวรรณ
8636
37
16 ว่าที่ ร.ท.ทวี คร้ามบุญลือ
10033
34
17 ว่าที่ ร.ท.หญิง ชนันญา วงศ์วแี ก้ว
11145
32
18 ว่าที่ ร.ท.หญิง รัตนา บุญประคอง
7619
40
19 ว่าที่ ร.ท.ภมรศักดิ์ พัฒนจันทร์
9664
35
20 ว่าที่ ร.ท.หญิง ประคอง กลิ่นจันทร์ 8001
39
21 ร.ต.หญิง กาไล ไม้แก่น
8172
38
22 ร.ต.หญิง ทัศนีย์ โภคศิริ
9120
36
23 ร.ต.หญิง วรนุช ดีที่สดุ
9416
36
24 ว่าที่ร.ต.หญืง วิไลรัตน์ ปานแป้นน้อย 9273
36
25 พ.จ.อ.เฉลิมศักดิ์ ณ สงขลา
10719
33
26 พ.จ.อ.ชาญณรงค์ สมพงษ์เจริญ
14407
23
27 พ.จ.ต.บุญเลิศ กิจรักษา
9716
35
28 นายพงษ์ปรีดา กลิ่นอุไทย
7494
40
29 นายอรัญ โห
8562
37
30 นายสุธี ทาเวียง
9237
36

ลาดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

จานวนเงิน
(บาท)
2,000.00
10,000.00
6,000.00
4,000.00
10,000.00
6,000.00
8,000.00
6,000.00
8,000.00
1,000.00
6,000.00
1,500.00
6,000.00
6,000.00
8,000.00
6,000.00
6,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
6,000.00
2,000.00
8,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00

ลาดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

นายประสิทธิ์ เรืองโชติ
นายวันชัย เพ็ชรน้าขาว
นายอภิชาติ พึง่ พิพฒ
ั น์
นายจานงค์ เสริมทรัพย์
นายพีระ อาทิตย์ฉาย
นายประสาร รักษาถ้อย
นายทศพล รัตนาสิน
นายวินัย รัตนชัย
นายมานะ อักโกเธน
นางจตุพร ขารักษา
น.ส.ยุพนิ สุทธิมาลย์
นายปัญญา แป้นเหมือน
นายประเสริฐ น้อยอรุณ
นางกาไร ตูน้ ้าวน
นายสุพร คงบารุง
นายสมชาย รักสังข์
นายสถาพร เกษมสุข
นายชุมพล เมืองสมบูรณ์
นายจตุรงค์ ทับเทศ
นายวันชัย ยมภา
นายมานัต ทรัพย์เจริญ
นายอนุ เชื่อมทอง
นายชาย ธนะภาณุ
นายมนัส เลี้ยงรักษา
นายนอม ด้วงสงค์
นางสายพิณ บัวบิน
นายวสุ ตรีนุช
นางทิพย์วมิ ล พูลเพิม่
นายจีรศักดิ์ ด้วงสงค์
นายสาเริง มะลิแย้ม

อายุการเป็น จานวนเงิน
ทะเบียน สมาชิก (ปี)
(บาท)
15787
9
500.00
8394
37
8,000.00
9064
36
8,000.00
7542
40
10,000.00
8704
37
8,000.00
11475
31
6,000.00
13054
28
4,000.00
7921
39
8,000.00
9228
36
8,000.00
8959
37
8,000.00
8524
37
8,000.00
9223
36
8,000.00
10103
34
6,000.00
8101
38
8,000.00
9325
36
8,000.00
9678
35
8,000.00
8572
37
8,000.00
12240
29
4,000.00
15934
8
500.00
9684
35
8,000.00
9622
35
8,000.00
15790
9
500.00
9625
35
8,000.00
15830
9
500.00
9130
36
8,000.00
8674
37
8,000.00
10151
34
6,000.00
12531
29
4,000.00
8727
37
8,000.00
14005
26
4,000.00
390,500.00

- 149 รำยชื่อสมำชิกสังกัด ชย.ทร. ทีเ่ กษียณอำยุรำชกำรและโครงกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรก่อนกำหนด ประจำปี งป.2564
รวม 9 รำย เป็นเงิน 50,500 บำท
อายุการเป็น จานวนเงิน
ลาดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล
ทะเบียน
สมาชิก (ปี) (บาท)
1 น.อ.หญิง ศิริลกั ษณ์ ชูธงชัย

รำยชื่อสมำชิกสังกัด อล.ทร. ทีเ่ กษียณอำยุรำชกำรและโครงกำรเกษียณอำยุ
รำชกำรก่อนกำหนด ประจำปี งป.2564
รวม 3 รำย เป็นเงิน 14,500 บำท
อายุการเป็น จานวนเงิน
ลาดับ
ยศ - ชื่อ - สกุล
ทะเบียน
สมาชิก (ปี)
(บาท)

11207

32

6,000.00

1 น.ท.วรัชญ์ แสงแก้ว

7927

39

8,000.00

2 ว่าที่ น.ท.ไชยณรงค์ ปานแป้นน้อย 9467

35

8,000.00

2 ร.ท.หญิง สายรุ้ง เปี่ยมสุขสวัสดิ์ 11377

31

6,000.00

3 ว่าที่ น.ต.หญิง ราไพ กัลยาณมิตร 7433
4 ว่าที่ ร.ท.พิศษิ ฐ ดารงวงศ์
15953

40
8

10,000.00
500.00

3 นายธนดล เจิ้นสว่าง

8

500.00
14,500.00

5 นายพีระ จิรันดร

10976

32

6,000.00

6 นายทักษิณ ขันจานงค์

8107

38

8,000.00

7 นายพงษ์ศกั ดิ์ พรรัตน์

12235

29

4,000.00

8 นายเกรียงไกร โกมลสิงห์

12207

29

4,000.00

9 นายบุญศิริมงคล บุญศิริ

12236

29

4,000.00
50,500.00

รำยชื่อสมำชิกสังกัด นอกหน่วย ทีเ่ กษียณอำยุรำชกำรและโครงกำร
เกษียณอำยุรำชกำรก่อนกำหนด ประจำปี งป.2564
รวม 11 รำย เป็นเงิน 50,500 บำท
ลาดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

ทะเบียน

อายุการเป็น จานวนเงิน
สมาชิก (ปี)

(บาท)

1 พล.ร.อ.อรัญ นาผล

12506

29

4,000.00

2 พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์

15984

6

500.00

3 พล.ร.ต.มนตรี สิขเรศ

12023

29

4 พล.ร.ต.สมชาติ กันคล้อย

14973

5 ว่าที่ น.อ.วิสทุ ธิ ทองสุข

15929

รำยชื่อสมำชิกทีพ่ น้ จำกรำชกำร (เพิ่มเติม)
รวม 7 รำย เป็นเงิน 37,500.00 บำท
ลาดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

1 น.อ.ชลิต

ทะเบียน

เจริญวัฒนะโภคา 12781

อายุการเป็น จานวนเงิน
สมาชิก (ปี)

(บาท)

28

4,000.00

2 น.ท.หญิง สมทรง ทองเคร่ง

15260

19

1,500.00

4,000.00

3 น.ต.ยุทธนา

ชานินวล

14565

22

2,000.00

21

2,000.00

4 นายธนพล

แช่มชื่น

8564

37

8,000.00

9043

36

8,000.00

5 ร.อ.สุเมธี

คล้ายฉิม

12347

29

4,000.00

6 ว่าที่ น.ท.พัฒนา จิตรสวัสดิรักษา

13782

26

4,000.00

6 นางกาญจนา ฉิมคล้าย

7586

40

10,000.00

7 ว่าที่ น.ต.ศุภชัย หุณฑนะเสวี

14237

24

2,000.00

7 นางสายพิณ

7934

39

8,000.00

8 ว่าที่ น.ต.ธีรชัย เฟือ่ งเกตุ

14030

25

4,000.00

9 ว่าที่ น.ต.กมล สาสุธรรม

11371

31

6,000.00

10 ว่าที่ ร.ท.สมชาติ ฉ่าชื่น

8947

37

8,000.00

11 ว่าที่ น.อ.ประเมิน บรรเทาทุกข์

8463

37

8,000.00
50,500.00

ดอกตาลยงค์

37,500.00
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รายชื่อสมาชิกยังไม่ได้รับเงินรอจ่ายคืน
ตั้งแต่ปี 2555 - 2564

- 151 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอูท่ หำรเรือ จำกัด
รำยละเอียดเงินรอจ่ำยคืนค้ำงจ่ำยคงเหลือ
ณ 31 ธันวำคม 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รำยชื่อ
นาย ประธาน เนียมวงษ์
พ.จ.อ. ปัญญา
จิตต์สะอาด
นาย อุทัย
ประไพพงษ์
พ.จ.อ. ชรัชพงศ์ ทองศุภโชค
น.ต. ชิต
เจิมขวัญ
ร.ต. ฉัตรชัย
ศรีทองคา
นาย อุทัย
ประไพพงษ์
นาย สมชาย
พลับนิ่ม
พ.จ.อ. นิกร
สวงโท
พ.จ.อ. สิทธิพร
วรรณโชติ
พ.จ.อ. อานาจ
บุญเรือง
นาย ณรงค์เวทย์ สมรูป
นาย ประเสริฐ นาล้วน
นาย ปัญญา
ชันลับ
พ.จ.อ. เดชา
พูลอุย
ร.ท. ชัยวัฒน์ จรกระจาย
น.ท. วิรัตน์
เอีย่ มสาราญ
น.ต. จตุรพิธ
บุบผาคา
น.ต. บัญชา
ธาราศักดิ์
ร.ต.ญ. จรินพร
จันเพ็ญ
นาย สุรพล
แก้วศรี
นาย บรรจง
จิ๋วใจธรรม
นาย นพรัตน์ มะอยู่เทีย่ ง
นาย พีระ
อาทิตย์ฉาย
พ.จ.ต. บุญเลิศ
กิจรักษา
ร.ท. โรม
คล้ายสุวรรณ

ทะเบียน
11694
7390
9482
13804
4912
14796
9482
10242
12565
13183
14623
15515
10236
7732
12576
11485
8438
11984
13910
4390
9072
13023
14907
8704
9716
8636

วันทีร่ ับโอน
รำยละเอียด
23 พ.ย. 55
ทุนเรือนหุน้
28 ก.พ. 56
"
29 พ.ค. 57
"
16 ธ.ค. 58 เงินฝากออมทรัพย์
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1 ส.ค.60
ทุนเรือนหุน้
5 ต.ค.60
เงินสวัสดิการ
"
"
"
"
1 ธ.ค.60
ทุนเรือนหุน้
8 ต.ค.62
เงินสวัสดิการ
1-ต.ค.-63
"
2-ส.ค.-64
ทุนเรือนหุน้
4-ต.ค.-64
เงินสวัสดิการ
"
"
"
"

รวมเงินทัง้ สิน้

====>>>

จำนวนเงิน
13,325.00
14,000.00
2,000.00
2,567.49
2,648.69
7,122.36
1,230.98
1,028.24
1,101.17
1,126.15
1,003.95
1,126.15
1,074.87
1,096.71
1,146.69
42,335.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
118,750.00
6,000.00
4,000.00
113,224.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00

371,907.45

หมำยเหตุ
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- 154 4. ประเภทสามัญ (บุคคลค้าประกัน) มีเงื่อนไข
4.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี มีเงินเฉลี่ยคืน
4.2 ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน
4.3 จ่ายเงินทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา 15.00 น.
4.4 วงเงินกู้ยืมมากกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต้ อ งยื่ น เครดิ ต บู โ รพร้อมคาขอกู้ยืมเงินด้วย
4.5 การค้าประกัน
4.5.1 ใช้สมาชิกค้าประกัน 2 คน หรือ
4.5.2 ใช้สมาชิกค้าประกัน 1 คน ร่วมกับหลักทรัพย์
4.6 วงเงินกู้ ยื ม ตั้ ง แต่ 2,000,000 บาท ขึ้ น ไป (สองล้านบาท) ใช้ ส มาชิ ก ค้าประกัน 3 คน
หรือใช้สมาชิกค้าประกัน 2 คน ร่วมกับหลักทรัพย์
5. ประเภทพิเศษ มีเงื่อนไข
5.1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
5.2 ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน
5.3 หลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่เกินจานวนตามที่ทางราชการประเมิน
5.4 การผ่อนชาระ
เดือนที่ 1 ,2 และ 3
ผ่อนชาระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น
เดือนที่ 4 ,5 และ 6
ผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ย
ทุก ๆ 6 เดือน
จะต้องปรับเงินต้นเพิ่ม (แบบบัลลูน)
5.5 หากผู้กู้ชาระคืนก่อนครบกาหนดภายใน 3 ปีแรก สอ.อร.จะคิดค่าธรรมเนียมในการชาระคืน
ก่อนครบกาหนด ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ของยอดเงินต้นคงเหลือ

ข. การกู้ยืมเงิน สาหรับพนักงานราชการ ดังนี้
1. สัญญาจ้าง 4 ปี วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
2. สัญญาจ้าง 1 ปี วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
3. เงื่อนไขของข้อ 1 และข้อ 2
3.1
3.2
3.3
3.4
หมายเหตุ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 4.75 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 5.25 ต่อปี มีเงินเฉลี่ยคืน
ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน
ผู้ค้าประกันจานวน 2 คน โดย 1 ใน 2 จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินบาเหน็จ

ผ่อนชาระแล้วจะต้องเหลือเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่า 30 % ของเงินได้รายเดือน
เงื่อนไขอื่น ๆ สอบถามได้ที่แผนกสินเชื่อ สอ.อร. ( โทร 54194 53196 และ 54269 )

---------------------------------------------

- 155 สวัสดิการที่ สอ.อร. มอบให้ แก่สมาชิก
1) เกิด
: รับขวัญทายาท ที่เกิดใหม่ของสมาชิกที่เป็นสมาชิกติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า
หลักฐาน :
สาเนาสูติบัตร
จานวน
สาเนาบัตรประชาชน
จานวน
สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
สาเนาหนังสือรับรองบุตรจากกาลังพล จานวน

1 ปี คนละ 3,000.-บาท
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

หมายเหตุ ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับจากวันคลอด
2) แก่
2.1 มอบเป็นของที่ระลึกสาหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการ
สอ.อร. จะมอบของที่ระลึกให้เป็นเงินสด (โดยจะโอนเงินเข้าเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สอ.อร. ) แก่
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ สอ.อร. ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ที่สหกรณ์
ได้รับคาสั่งของสมาชิกซึ่งพ้นจากราชการ
คุณสมบัติ :- ครบเกษียณอายุราชการ หรือ
- ลาออกจากราชการ
- ไม่เคยขาดส่งค่าหุ้นระหว่างเป็นสมาชิกเกิน 3 งวด
หลักเกณฑ์ :
การมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกที่พน้ จากราชการ ดังต่อไปนี้
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี)
เป็นเงิน (บาท)
ตั้งแต่
5 ปี ขึ้นไป - 10 ปี
ได้รับ
500.”
10 ปี ขึ้นไป - 15 ปี
”
1,000.”
15 ปี ขึ้นไป - 20 ปี
”
1,500.”
20 ปี ขึ้นไป - 25 ปี
”
2,000.”
25 ปี ขึ้นไป - 30 ปี
”
4,000.”
30 ปี ขึ้นไป - 35 ปี
”
6,000.”
35 ปี ขึ้นไป - 40 ปี
”
8,000.”
40 ปี ขึ้นไป
”
10,000.2.2 เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส – สอ.อร. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับ สอ.อร. ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
ของสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ในวันสิ้นเดือนของเดือนเกิดของสมาชิก จานวน 1,000 – 1,500 บาท ตาม
ระยะเวลาแห่งการเป็นสมาชิก
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ดังนี้
- สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกครบ 10 ปี
รายละ 1,000.-บาทต่อปี
- สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกมากกว่า 10 - 20 ปี
รายละ 1,200.-บาทต่อปี
- สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป รายละ 1,500.-บาทต่อปี

- 156 3) เจ็บ
3.1 ค่ารักษาพยาบาล สาหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน (นอนในโรงพยาบาล) สอ.อร.จะจ่าย
เงินค่ารักษาพยาบาล ให้สมาชิกแต่ละคนใน 1 ปี ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน
เงื่อนไข : ต้องเป็นคนไข้ใน ตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไป จะได้รับการช่วยเหลือวันละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
รวมกันแล้วไม่เกิน 15 คืน เป็นเงินไม่เกิน 4,500 บาทต่อครั้ง จานวน 2 ครั้งต่อปี รวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี
3.2 ค่ายา เป็นค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์ และ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเบิกจากทางราชการไม่ได้
จะเบิกได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อปี
หลักฐาน 1. เอกสารจากโรงพยาบาลที่รับรองการเป็นคนไข้ใน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
3. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล
หมายเหตุ ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 30 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าหมดสิทธิ์
4) ถึงแก่กรรม (ตาย) สาหรับสมาชิกและครอบครัว
หลักเกณฑ์ : สมาชิกถึงแก่กรรมโดยมิได้สืบเนื่องมาจากการกระทาผิดทางอาญา หรืออัตวินิบาตกรรมได้รับเงิน
สงเคราะห์ในอัตราที่กาหนด ทั้งนี้ รวมถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา จะได้รับเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาการเป็น
สมาชิกของ สอ.อร.ซึ่งจัดสรรไว้ดงั นี้
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี)
ตั้งแต่
”
”
”
”
”
”

1 ปี
4 ปี
7 ปี
10 ปี
14 ปี
17 ปี
20 ปี

ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป

จานวนเงินสงเคราะห์
-

4 ปี
7 ปี
10 ปี
14 ปี
17 ปี
20 ปี

ได้รับ
”
”
”
”
”
”

3,000.5,000.7,000.9,000.11,000.13,000.15,000.-

คูส่ มรสของสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับกึ่งหนึ่งของสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับ
บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับหนึ่งในสี่ของสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับ
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งถึงแก่กรรม โดย สอ.อร.เป็นเจ้าภาพจัดการศพ ได้รับ 20,000 บาท
อดีตประธานกรรมการดาเนินการ ซึ่งถึงแก่กรรม โดย สอ.อร.เป็นเจ้าภาพจัดการศพ ได้รับ 10,000 บาท
บิดา มารดา คูส่ มรส หรือบุตรของคณะกรรมการดาเนินการถึงแก่กรรม โดย สอ.อร. เป็นเจ้าภาพจัดการศพ
ได้รับ 5,000 บาท
** กรณีที่สมาชิกและคูส่ มรสเป็นสมาชิกของ สอ.อร. ให้ได้รับการสงเคราะห์เพียงรายเดียว
** กรณีการเสียชีวิตของ บุตร บิดา มารดาของสมาชิก หากมีทายาทตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป เป็นสมาชิก สอ.อร. ให้ได้รับ
การช่วยเหลือเพียงคนเดียว และหลักฐานต่างๆ ใช้ทั้งผู้เสียชีวิตและผูย้ ื่นขอใช้ทุนฯ
หลักฐาน 1. สาเนาใบมรณบัตร
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิก/ ทายาท จานวน คนละ 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก / ทายาท จานวน คนละ 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าหมดสิทธิ์

- 157 5) ภัยพิบัติ การใช้ทุนสวัสดิการสาหรับสมาชิกประสบภัยพิบัติ จะต้องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเท่านั้น ภัยพิบัตินั้น หมายถึง
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว
หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ :
1. เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิก หรือมีหลักฐานทางราชการแสดงว่าสมาชิกอาศัยอยู่ก่อนประสบภัยพิบัติจริง
2. เหตุแห่งการประสบภัยนั้น มิได้เกิดจากการกระทาด้วยเจตนาของสมาชิกผู้ประสบภัยเอง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ : ดังนี้
บ้านพักอาศัยของสมาชิก ได้รับการสงเคราะห์รายละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
บ้านพักอาศัยซึ่งสมาชิกอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติพี่น้อง (ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วย) หรือเช่าอาศัย ได้รับการ
สงเคราะห์รายละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
เงื่อนไข :
1. ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นสมาชิกที่สหกรณ์ได้รับโอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ไม่เคยปฏิบตั ิผดิ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เกี่ยวข้อง
6) ทุนการศึกษา : ทุนเพื่อการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
ก. ทุนการศึกษาเรียนดี (ผลการเรียนต้องได้ระดับ 3 ขึ้นไป)
สาเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ศึกษาต่อชั้น ม.1
ทุนละไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ศึกษาต่อชั้น ม.4
ทุนละไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละไม่นอ้ ยกว่า 6,000.- บาท
ข. ทุนส่งเสริมการศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ศึกษาต่อชั้น ม.1 จ่ายให้ทุนละ 2,000.- บาท
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.1 ศึกษาต่อชั้น ม.4 จ่ายให้ทุนละ 2,500.- บาท
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่ายให้ทุนละ 3,000.- บาท
เงื่อนไขต้องมีเงินฝาก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ กับ สอ.อร.มาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ สอ.อร. หรือ ดูจากระเบียบฯ ของ สอ.อร.
7) เพื่อเด็กพิเศษ : เป็นทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษ ให้ได้รับปีละ 1,000 บาท
หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ :
1. ต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
2. ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีสถานภาพโสด
3. ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน
หลักฐาน 1. สาเนาเอกสารทางราชการที่แสดงความเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
2. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ สาเนาบัตรผู้พิการ
...................................................
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( พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 )
ชุดที่ 60 (ประจาปี 2559)

1. พล.ร.ท.สุทธินันท์
2. พล.ร.ท.บงกช
3. พล.ร.ท.กิตติพงศ์
4. พล.ร.ต.กวี
5. น.อ.สกล
6. น.อ.เอกธนา
7. น.อ.พงษ์สันต์
8. น.อ.ชูเกียรติ
9. น.อ.แหลมทอง
10. น.อ.อิศรพันธุ์
11. น.อ.เสถียร
12. น.ท.บรรเทิง
13. ร.อ.วีระยุทธ

สกุลภุชพงษ์
ผาสุข
รุมาคม
องคะศิลป์
สิริปทุมรัตน์
รัตนสุวรรณ
สมัยคมสัน
เทพาลัย
สมรรคจันทร
สายโสภา
มูลศรี
เดชงาม
เผือกพิพัฒน์

ชุดที่ 62 (ประจาปี 2561)

1. พล.ร.ท.กิตติพงศ์
2. พล.ร.ต.อุดม
3. พล.ร.ต.สมเจตน์
4. พล.ร.ต.สกล
5. พล.ร.ต.ไพศาล
6. น.อ.มนตรี
7. น.อ.อภิรมย์
8. น.อ.พรชัย
9. น.อ.ศัลย์
10. น.อ.วัฐนัย
11. น.อ.ภูธรา
12. น.อ.เสถียร
13. น.ท.กมล
14. น.ต.ปริญญา

รุมาคม
แก่นจันทร์
วันหว่าน
สิริปทุมรัตน์
เฮงจิตตระกูล
สิขเรศ
เงินบารุง
จ้อยจารูญ
แสวงพานิช
ขาละม้าย
อินม่วง
มูลศรี
ศิริไล
กรุดเพชร

ชุดที่ 61 (ประจาปี 2560)

1. พล.ร.ท.กิตติพงศ์
2. พล.ร.ท.บงกช
3. พล.ร.ต.สิรภพ
4. พล.ร.ต.เอกธนา
5. น.อ.พงษ์สันต์
6. น.อ.อภิรมย์
7. น.อ.แหลมทอง
8. น.อ.วัฐนัย
9. น.อ.ภูธรา
10. น.อ.อิศรพันธุ์
11. น.อ.เสถียร
12. น.อ.ธนดล
13. น.ท.บรรเทิง
14. นายดารงค์

รุมาคม
ผาสุข
สุวรรณดี
รัตนสุวรรณ
สมัยคมสัน
เงินบารุง
สมรรคจันทร
ขาละม้าย
อินม่วง
สายโสภา
มูลศรี
สรรคณี
เดชงาม
ทัพมงคล

ชุดที่ 63 (ประจาปี 2563)

1. พล.ร.ท.กวี
2. พล.ร.ต.อุดม
3. พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย
4. พล.ร.ต.สกล
5. พล.ร.ต.อภิรมย์
6. พล.ร.ต.ธิติ
7. น.อ.วิสิทธิ์
8. น.อ.พรชัย
9. น.อ.ศัลย์
10. น.อ.วัฐนัย
11. น.อ.ภูธรา
12. น.อ.พลกฤษณ์
13. น.ท.กมล
14. ร.อ.ณรงค์
15. ร.ท.สุวิทย์

องคะศิลป์
แก่นจันทร์
จันทร์ส่งเสริม
สิริปทุมรัตน์
เงินบารุง
นาวานุเคราะห์
กุลสมบูรณ์สินธ์
จ้อยจารูญ
แสวงพานิช
ขาละม้าย
อินม่วง
เมฆขุนทด
ศิริไล
ชูชื่น
ผิวขาว
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ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอูท
่ หารเรือ จากัด

THE NAVAL DOCKYARD SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

 สำนักงำนใหญ่
เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร ์ แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 ฝ่ ายธุรการ
: 0 2475 4059
 ฝ่ ายบัญชี
: 0 2475 4145
 ฝ่ ายการเงินและฝาก-ถอน : 0 2475 4145
 ฝ่ ายทะเบียนและเงินกู ้ : 0 2475 4269
 ฝ่ ายสินเชือ่
: 0 2475 4194, 0 2475 3196
 ฝ่ ายธุรการ
: 0 2475 4059
 ฝ่ ายกรรมวิธข
ี ้อมูล : 0 2475 5012
 สมุทรปรำกำร : 56092, 56093
 สำขำส ัตหีบ

: 78082, 78083

 E-mail : coop.save@gmail.com
 FAX

: 0 2475 4145, 0 2475 3196

ID Line:
@dockyard_coop

