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                 สาร 
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                                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ชุดที่ ๖๕ 

                             ................................................ 
 
บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ชุดที่ ๖๕ ได้บริหารงาน 

จนครบวาระ ๑ ปี โดยในรอบปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  ได้บริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิก 
โดยได้พิจารณาปรับแนวทางการบริหารจัดการในเชิงบวก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก การปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิก อาทิเช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภทต่างๆ การพักช าระหนี้เงินต้น การปรับเพิ่มเติม 
ทุนสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล การหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว เป็นต้น  

แต่อย่างไรก็ตาม   ก็มีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบกับสหกรณ์อย่างรุนแรงในปี ๒๕๖๔ นี้ ได้แก่  
สถานการณ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ  
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้กลุ่มสหกรณ์ ถูกปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เงื่อนไข 
ที่แผนฟื้นฟูกิจการก าหนด อีกทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังได้ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ส าหรับสหกรณ์ที่มีเงิน
ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ให้สหกรณ์ทยอยรับรู้การด้อยค่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู ้และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี   
ในการนี้ สหกรณ์จ าเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด ส่งผลให้ในปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ 
จะต้องตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ก าไรสุทธิของสหกรณ์ในปีนี้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ได้ประมาณการไว้ ส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงขอให้สมาชิกรับทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ 
จะด าเนินการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะผ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมกัน 

ท้ายที่สุดนี้ กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาไว้วางใจให้ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ชุดที่ ๖๕ ได้ท าหน้าที่บริหารกิจการของสหกรณ์เป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณ 
คณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกัน
เป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเทจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามนโยบายที่
ส าคัญของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ที่ว่า “มิได้มุ่งหวังก าไรสูงสุด แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของมาชกิ” 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยทั่วกัน 
              
      พลเรือโท  
           (วิโรจน์  นิลพงษ์) 

                                ประธานกรรมการด าเนนิการ   
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ชุดที ่๖๕ 
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ที่ สอ.อร.  82 /2565                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
                                     ถนนอรุณอมรินทร์   แขวงศิริราช   

            เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 
   

       17   กุมภาพันธ์   2565 
 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565   และเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2565 
 

เรียน    ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1.  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 
  2.  ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2565 
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  
และเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2565 โดยผู้แทนสมาชิก  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 
2565   ณ  ห้องชมวัง  อาคารราชนาวิกสภา  กิจการหอประชุมกองทัพเรือ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพ่ือให้ผู้แทนสมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานในรอบปี 2564  
และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ในการที่จะปรับปรุงสหกรณ์ให้เกิดความม่ันคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น  โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมฯ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1    

2.  เพ่ือให้ผู้แทนสมาชิกได้ท าการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดเดิมซึ่งพ้นหน้าที่ตามข้อบังคับ  60(1)  เป็นคณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่  66  ประจ าปี 2565  
โดยมกี าหนดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                       พลเรือโท   
                      ( วิโรจน์   นิลพงษ์ ) 
                  ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
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 3.4  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี  2564                                             

 3.5  หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย                                            

3.6  การเป็นศูนยป์ระสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)      

      และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)                                             

 3.7  การถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี และถูกลงโทษของสหกรณ์ปี 2564      

 3.8  ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการและที่ปรึกษา 

                                ของสหกรณ์ ที่ได้รับในป ี2564       

ระเบียบวาระที่   4 เร่ืองเสนอพิจารณา                        

 4.1   อนุมัติแสดงงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าป ี 2564         

 4.2   อนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี  2564       

 4.3   อนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การกู้ยืม และการค้ าประกันประจ าป ี2565   

 4.4   อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจา่ย ประจ าป ี2565             

 4.5   อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าป ี2565             

 4.6   เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565                            

  4.7   คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนญุาตประจ าปี 2565                 

  4.8   เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565             

  4.9   การลงทนุของสหกรณ์ ประจ าปี  2565             

4.10  อนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนสว่นบุคคล                         

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ                 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
ก าหนดการ 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2565  
และเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร. ประจ าปี 2565 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565  ณ  ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ 
 

 เวลา   08.30 น.    -   ผู้แทนสมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุมฯ 

เวลา   09.00 น.    -    เปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2565 
               -    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

      -   ปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  
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อัตราดอกเบี้ย สอ.อร.ปี 2564 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 2.75 ต่อปี  (1 มิ.ย. – 31 พ.ค.64) 
   ร้อยละ 2.50 ต่อปี  (1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)  
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ  ร้อยละ 2.75 ต่อปี  (1 มิ.ย. – 31 พ.ค.64) 
   ร้อยละ 2.50 ต่อปี  (1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)  
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน ร้อยละ   3.75   ต่อปี  (1 ม.ค. – 31 ม.ค.64) 

 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  กู้ฉุกเฉิน 

  -  ร้อยละ  5.65  ต่อปี  (1 ม.ค. – 31 พ.ค.64)  มีเฉลี่ยคืน        
 -  ร้อยละ  5.15  ต่อปี  (1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)  ไม่มีเฉลี่ยคืน        
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  กู้สามัญ (บุคคลค้ าประกัน) 

  -  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 (วงเงินหุ้นค้ าประกัน) 
  -  ร้อยละ  6.00  ต่อปี   (1 ม.ค. – 31 พ.ค.64)  มีเฉลี่ยคืน        
  -  ร้อยละ  5.65  ต่อปี  (1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)  มีเฉลี่ยคืน        
  -  ร้อยละ  4.75  ต่อปี  (1 ม.ค. – 31 พ.ค.64)  ไม่มีเฉลี่ยคืน        
 -  ร้อยละ  4.25  ต่อปี   (1 มิ.ย. – 31 ธ.ค.64)  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.ด ำเนินกิจกำร
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย
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ผู้ช่วยผู้จัดการ รองผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 
 

ฝ่ายทะเบียนและข้อมูล ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายการเงนิและลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝายธุรการ 

ฝ่ายจดัการ 
 

 คณะอนุกรรมการลงทุน 
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คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

ชุดที่ 65 ( ประจ าปี 2564 ) 

ที่ปรึกษา 

พล.ร.ท. วิโรจน์  นิลพงษ์ 
ประธานกรรมการ 

  น.ท. มนตรี   ทาคง  
อนุกรรมการเงินกู ้

พล.ร.ต.พงษ์สันต์   สมัยคมสัน 
ประธานอนุกรรมการศึกษา 

น.อ. พลกฤษณ์  เมฆขุนทด 
กรรมการและเลขานุการ 

ร.ท.สุริยา  โลธิเสน 
กรรมการและเหรัญญิก 

น.อ. พรชัย  จ้อยจ ารูญ 
ประธานอนุกรรมการเงินกู ้

น.อ. วัฐนัย  ข าละม้าย 
อนุกรรมการเงินกูแ้ละเลขานุการ 

พล.ร.ต. สกล  สิริปทุมรัตน์ 
รองประธานกรรมการ   

น.อ. พลกฤษณ์  เมฆขุนทด 
อนุกรรมการศึกษาและเลขานุการ 

ร.อ. ณรงค์  ชูช่ืน 
อนุกรรมการลงทุน 

น.อ. วิสิทธ์ิ   กลุสมบูรณ์สินธ์ 
อนุกรรมการลงทุนและเลขานุการ 

พล.ร.ต. ธิติ  นาวานุเคราะห์ 
ประธานอนุกรรมการลงทุน 

พล.ร.ต. รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม 
รองประธานกรรมการ 

น.อ. ภูธรา   อินม่วง 
กรรมการและท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการ 

พล.ร.ท.บงกช   ผาสุข 
รองประธานกรรมการ 

พล.ร.ท. กว ี องคะศิลป์ 

น.อ. นพปฎล  ชะนะ 
อนุกรรมการศึกษา 
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ร.ท. สุริยา  โลธิเสน 

นายทหารการเงินสหกรณ์   

ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรอื จ ากัด 

น.อ. ภูธรา    อนิม่วง 
ผูจ้ดัการ 

ร.ท.สมชัย กระแบกหอม 
นายทหารการเงินสหกรณ์ 

ฝ่ายการเงินและลงทุน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายสินเชื่อ 

ปิยพร  วงศ์รักษา 
หัวหน้าฝา่ยการเงินและ

ลงทุน 

จิราภรณ ์โมราราย 
รับฝาก-ถอนออมทรัพย ์

สรวีย์  รัศมีประเสริฐสุข 
หัวหน้าฝา่ยสินเชื่อและสินเชื่อหน่วยนอก 

พัชนี  งามสังวร 
หัวหน้าฝา่ยทะเบียนและ 

ข้อมูล  

เยาวเรศ  เพ็ชรน้อย 
หัวหน้าฝา่ยธุรการและ 

เลขานุการผู้จัดการ 

พัชรินทร์ จอมค าสิงห ์
ธุรการและรกัษาสถานที ่

รัตนา  ฉิมเฉิด 
สินเชื่อหน่วย อล.ทร.,ชย.ทร., 
อรม.อร.และพนักงานราชการ 

อรรถพล  หน่อนาค 
สินเชื่อหน่วย อร.  

วิภาดา  ปานทอง 
เจ้าหน้าที่สาขาสมุทรปราการ  

 

นวลปราง  ตุลวรรธนะ 
หัวหน้าสาขาสัตหบีและ
สินเชื่อหน่วย อจปร.อร.  

ธนกฤต  โตประเสริฐ 
เจ้าหน้าที่สาขาสัตหีบ 

ฝ่ายบัญชี 

ขจรเกียรติ  เรืองเขยีว 
เจ้าหน้าที่บัญช ี

สาขาสัตหีบ 

ฝ่ายทะเบียนและข้อมูล 

สาขาสมุทรปราการ 

สิรภพ   มะนาวหวาน 
เจ้าหน้าที่ขอ้มูลและ 

เจ้าหน้าที่หนว่ยสมทบ  
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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 สอ.อร. เม่ือ 8 มี.ค.64 
ณ ห้องชมวัง  อาคารราชนาวิกสภา  กิจการหอประชุมกองทัพเรือ 

 

กิจกรรมส าคัญต่างๆ ของ สอ.อร.ในรอบปี 2564 

 



- 17 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.อร. โดย พล.ร.ท.วิโรจน์  นิลพงษ์  ประธานกรรมการด าเนินการ 
กล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อ  วันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 
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0
200
400
600
800

1000
1200
1400

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ทนุเรือนหุน้ 871 940 1006 1066 1112 1163 1204 1246 1263 1280 1272

ทนุส ำรอง 99 109 118 130 143 160 177 196 214 225 233

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เงินรบัฝำก 889 1029 1145 1253 1306 1409 1463 1500 1532 1412 1403

ลำ้นบำท เงนิรับฝาก 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เงินใหส้มำชิกกูยื้ม 1034 1121 1264 1263 1255 1223 1191 1131 1051 968 894

ล้านบาท 

เงนิใหส้มาชิกกู ้

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

เงนิลงทนุ 1133 1335 1446 1452 1403 1664 1830 2221 2196 2196 2743

ลา้นบาท 

เงนิลงทนุ 

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

ทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง ล้านบาท 
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            เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 
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ระเบียบวาระที่ 1 
เร่ืองที่ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………… 

เรื่องท่ี  2. …………..............................……….....………………………………………………..…………....................................…..…………… 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…..………………… 

เรื่องท่ี  3. ……………..............................………………………………….........................................………………………………….…..………… 

…………………………………………........……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………… 

 

ที่ประชุม ฯ   รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงพยาบาลธรรมชาติ 

🚫  ไขมันในเลือดสงู  🚫 
แทนที่จะหายามากินให้ปวดหัวตบัพัง ก็หากระเทียมสดมากินวันละ 10 กลีบ กิน

หอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัว 
-------------------------- 
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        เรื่องรับรอง 
 

         รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

 
ตามที่ สอ.อร. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564  

ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ นั้น สอ.อร. ได้จัดท าร่างรายงานการประชุม
ใหญส่ามัญประจ าปี 2564 (ผนวก ก) ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 140 คน พิจารณา ตามหนังสือที่ สอ.อร. 
140/2564 ลง 27 เม.ย.64 เรื่อง เห็นชอบร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  

 ปรากฏว่า เมื่อพ้นก าหนดวันที่ 31 พ.ค.2564 แล้ว ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมคนใดเสนอขอแก้ไข
ร่างรายงานการประชุมดังกล่าว และได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
 

ที่ประชุม ฯ   รับรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงพยาบาลธรรมชาติ 

🚫  ปวดหัว 🚫 
ให้หาผักคะน้าหรือปวยเลง้(แมกนีเซียม)กินวันละ 4 ขีดและกินปลาทูอีกวันละ 2 ตัว

(น้ ามันปลาลดการอักเสบได้)หรือจะชงโกโก้กินก็ช่วยได้ 
-------------------------- 
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  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 

3.1  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
3.2  การรับสมาชิกเข้าใหม่และการขาดจากสมาชิกภาพในระหว่างปี 2564 
3.3  เร่ืองการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด    

และชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด 
3.4  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
3.5  หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย 
3.6  การเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
    ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  
    ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

3.7  การถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การถูกด าเนินคดี และการถูกลงโทษของสหกรณ์  
       ปี 2564 
3.8  ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ที่ได้รับจากสหกรณ์ในป ี2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
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3.1  รายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี  2564 
 

 

การด าเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.  ชุดที่  65   ประจ าปี 2564  
สรุปได้ดังนี้ 

1.  ด้านสินทรัพย์    

 
2.   ด้านหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ 
  1.สินทรัพย์หมุนเวียน 

    ปี 2564 
826,262,213.78 

    ปี 2563 
855,927,833.00 

  
บาท 

  2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
รวม 

3,464,542,525.88 2,986,809,847.19 บาท 

4,290,804,739.66 3,842,737,680.19 บาท 

หนี้สินและทุนของสหกรณ์ 
หนี้สิน 

ปี 2564 ปี 2563 

  
  1.หนี้สินหมุนเวียน 2,629,756,264.70 2,127,649,657.59 บาท 

  2.หนี้สินไม่หมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 

15,358,880.00 30,250,930.00 บาท 

2,660,115,144.70 2,157,900,587.59 บาท 

ทุนของสหกรณ์     
  1.ทุนเรือนหุ้น 1,272,629,060.00 1,280,677,890.00 บาท 
  2.ทุนส ารอง 233,620,721.68 225,137,066.79 บาท 
  3.ทุนสะสม 9,018,912.82 10,378,714.15 บาท 
  4.ก าไร(ขาดทุน)จากเงินทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 63,020,667.66 84,083,132.37 บาท 
  5.ก าไรสุทธิประจ าปี 52,400,232.80 84,560,289.29 บาท 

รวมทุนของสหกรณ์ 1,630,689,594.96 1,684,837,092.60 บาท 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 4,290,804,739.66 3,842,737,680.19 บาท 
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รายรับและรายจ่ายของ สอ.อร.ในปี 2564   สอ.อร. มีที่มาของรายรับทั้งจากภายในและภายนอก
สหกรณ์ดังนี้    

 

รายรับ 2564 
  รายการ จ านวนเงิน (บาท) คิดเป็น % 

1. ดอกเบี้ยรับสมาชิกกู้ยืม 53,274,569.32 35.69 
2. ดอกเบี้ยรับสหกรณ์อื่นกู้ยืม 1,840,261.67 1.23 
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 16,281.86 0.01 
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 13,534,665.48 9.06 
5. ผลตอบแทนการลงทุน 80,523,085.49 53.94 
6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 113,640.27 0.08 

รวมรายรับทั้งสิ้น 149,286,222.23 100.00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



- 26 - 
 

รายรับ 2564 (แบ่งตามแหล่งที่มา) 
  รายรับจากภายในสหกรณ์       จ านวนเงิน คิดเป็น  % 

1. ดอกเบี้ยรับสมาชิกกู้ยืม  53,274,569.32  
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        1,850.00  
 3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ      4,197.50   

        รวมรายรับจากภายในสหกรณ์  53,280,616.82  35.69 

รายรับจากภายนอกสหกรณ์   

1. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร    16,281.86  
 2. ดอกเบี้ยรับเงินใหส้หกรณ์อื่นกู้ยืม  1,840,261.67  
 3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 13,518,383.62   

4. ผลตอบแทนการลงทุน 80,630,678.26  
 รวมรายได้จากภายนอก  96,005,605.41  64.31 

รวมรายรับทั้งสิ้น 149,286,222.23  100.00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใน, 

35.69% 

ภายนอก, 

64.31% 

เปรียบเทียบแหล่งที่มาของรายรับจากภายในและภายนอก 
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สรุป     รายรับทั้งสิ้น   149,286,222.23 บาท  
  รายจ่ายทั้งสิ้น     96,885,989.43 บาท 
  ก าไรสุทธิ     52,400,232.80 บาท 

 

 

1. ดอกเบี้ย
จ่ายเงินรับฝาก 

37.75% 

2. ดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ระยะสั้น 

18.06% 

3. ดอกเบี้ยจ่ายเงิน
กู้ยืมระยะยาว 

0.40% 

4. ค่าใช้จ่าย
ด าเนินการ 
11.01% 

5. ด้อยค่าหุ้นกู้ 
บมจ.การบินไทย 

32.77% 

รายจ่าย  2564 

รายจ่าย 2564 
  รายการ จ านวน (บาท) คิดเป็น % 

1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 36,576,483.29         37.75  

2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ระยะสั้น 17,498,007.84         18.06  

3. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 390,760.02           0.40  

4. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 10,670,738.28         11.01  

5. ด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย 31,750,000.00         32.77  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 96,885,989.43 100 
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ในปี 2564 นี้  คณะกรรมการด าเนินการได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก สอ.อร. และเป็นประโยชน์

ต่อสมาชิกโดยรวม  ทั้งที่อยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ซึ่งจะเป็นการให้สวัสดิการแก่สมาชิก

ตั้งแต่  เกิด  แก่  เจ็บ  และตาย   ได้ครบถ้วนแล้ว  ดังนี้ 

 1.  การประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร. 

คณะกรรมการด าเนินการ   ได้จัดให้มีการประชุมทุกเดือนๆ ละครั้ง  รวม  13  ครั้ง    ซึ่งการประชุมครั้ง

สุดท้ายมีข้ึนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    โดยในการประชุมแต่ละครั้งได้พิจารณาตรวจสอบ   และด าเนินการในเรื่อง

ต่างๆ  ได้แก่ การรับทราบผลการตรวจสอบกิจการจาก นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้ตรวจสอบกิจการ ฐานะการเงิน

ประจ าเดือนของ สอ.อร.  พิจารณาการรับรองสมาชิกเข้าใหม่-ขาดสมาชิกภาพ พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกเพ่ิม-ลดเงินค่า

หุ้นรายเดือน พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ พิจารณาการลงทุน พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย 

ดูแลการใช้เงินทุนสาธารณะประโยชน์ ทุนเพื่อการศึกษาอบรม ทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  ตลอดจน

ข้อคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงให้ สอ.อร.  มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ

สมาชิกทุกคน 

2.   การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ 

-  บริจาคบ ารุงสภากาชาดไทย                                                       =     5,000.- บาท 

-  บริจาคถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ,์ ชสอ. , สอ.ม.อ.  =     3,000.- บาท 

-  บริจาคถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองทัพเรือ    =     1,000.- บาท 

รวมการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ทั้งสิ้น                       =    9,000.- บาท 

3.   การใช้ทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

      ทุนเรียนดี 

-  จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกศึกษาต่อ ม.1  จ านวน  11  ทุนๆ ละ  4,000.-  เป็นเงิน =   44,000.-บาท 

-    ”                 ”                   ”  ม.4       ”   14   ”    ”   5,000.-      ”    =   70,000.-บาท    

-    ”                 ”                 ”  อุดมศึกษา ”   18  ”    ”    6,000.-     ”    = 108,000.-บาท   

รวมทุนเพ่ือการศึกษา เรียนดี       43  ทุน         เป็นเงิน   =  222,000.-บาท  

ทุนส่งเสริมการเรียน 

-  จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกศึกษาต่อ ม.4 จ านวน  3  ทุนๆ ละ 2,500.- เป็นเงนิ   =    7,500.-บาท      

-    ”                 ”                 ”  อุดมศึกษา ”    2  ”    ”   3,000.-      ”     =    6,000.-บาท   

รวมทุนเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมการเรียน    5  ทุน       เป็นเงิน    =  13,500.-บาท  

รวมการใช้ทุนเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น              48  ทุน           ”        = 235,500.-บาท  
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4.   การใช้ทุนสวัสดิการ 
-   จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าท าศพ      สมาชิกถึงแก่กรรม   จ านวน   36  ราย   เป็นเงิน   530,000.- บาท 
-    ”         ”           ”   ภรรยา สมาชิก   ”               ”        7  ราย       ”        47,000.- บาท 
-    ”         ”           ”   สามี  สมาชิก     ”               ”        3  ราย       ”        14,500.- บาท 
-   จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าท าศพ บิดา  สมาชิกถึงแก่กรรม  จ านวน  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 

-    ”  เป็นการเพิ่มเงินฝากให้แก่สมาชิกที่พน้จากราชการ ปี 2564     =  91 ราย     ”      561,500.-บาท 

-    ”  เพิ่มเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเกื้อกูลแก่สมาชิกอาวุโสครบรอบวันเกิด  705 ราย  ”    1,053,100.-บาท 

     รวมใช้ทุนสวัสดิการทั้งสิ้น =           2,710,358.- บาท 

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

รายจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2564 
ตั้งแต่  1  มกราคม -  31  ธันวาคม  2564 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 
ที่ขอตั้ง  (บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมวดเงินเดือน      
    - เงินเดือนเจ้าหน้าที่  6,200,000.- 6,097,830.- 102,170.- 

รวม 6,200,000.- 6,097,830.-    102,170.-  

หมวดค่าตอบแทน    
    - ค่าตอบแทนหน่วยงาน 30,000.-  30,000.-              -    
    - ค่าสนับสนุนกิจกรรม อร. 240,000.-  240,000.-              -    
    - ค่ารับรอง 60,000.-   28,961.-  31,039.-  
    - ค่าพาหนะกรรมการ 150,000.-  153,200.-   - 3,200.-  
    - ค่าล่วงเวลา 200,000.-  101,350.-   98,650.-  
    - ค่าตรวจสอบกิจการ 72,000.-  72,000.-              -    
    - ค่าสอบบัญชี 110,000.-   110,000.-            -    

รวม 862,000.- 735,511.-   308,489.-  
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หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ขอตั้ง (บาท) 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมวดค่าใช้สอย        

   - ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,100,000.- 1,025,914.32 74,085.68 

   - ค่าวันสถาปนาฯ สอ.อร. 45,000.- 0.- 45,000.- 

   - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 200,000.- 151,965.50 48,034.50 

   - ค่าสมทบประกันสังคม 120,000.- 71,400.- 48,600.- 

   - เงินสมทบกองทนุทดแทน 4,600.- 3,800.- 800.- 

   - ค่าพาหนะ 30,000.- 9,600.- 20,400.- 

   - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000.- 6,750.- 13,250.- 

   - ค่าประชาสัมพนัธ์ 20,000.- 6,000.- 14,000.- 

   - ค่าซ่อมบ ารุงส านักงาน 50,000.- 0.- 50,000.- 

   - โครงการสัมมนาสมาชิก/ผู้แทนสมาชิก 150,000.- 0.- 150,000.- 

   - โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหนา้ที่ 170,000.- 161,968.- 8,032.- 
   - โครงการฝึกอาชีพแก่สมาชกิ 20,000.- 0.- 20,000.- 
   - โครงการวันออมแห่งชาต ิ 20,000.- 16,000.- 4,000.- 
   - ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 45,000.- 44,400.- 600.- 
   - ค่าพาหนะเจา้หน้าที่ช่วยปฏบิัติงานสหกรณ์ 270,000.- 233,000.- 37,000.- 
   - ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส 35,000.- 0.- 35,000.- 
   - เงินอุดหนุนพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 120,000.- 35,988.- 84,012.- 
   - ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบตา่งๆ 25,000.- 0.- 25,000.- 
   - ค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 45,000.- 72,814.93 -27,814.93 
   - ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6,000.- 6,078.00 -78.00 
   - ค่าธรรมเนียม TMB บิซิเนส ทัช 30,000.- 0.- 30,000.- 
   - ค่าใช้จ่ายทั่วไป 100,000.- 88,120.29 11,879.71 

รวม 2,625,600.- 1,933,799.04  691,800.96  
หมวดค่าวัสดุ    
    - เครื่องเขียนแบบพิมพ์และของใช้ฯ 200,000.- 56,881.85  143,118.15  

รวม 200,000.-  56,881.85  143,118.15  
หมวดครุภัณฑ์    
    - ครุภัณฑ์ส านักงาน 323,000.-  45,858.99 277,141.01 

รวม 323,000.-   45,858.99  277,141.01  
 

ที่ประชุม  ฯ        รับทราบ 
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สมาชิกภาพ  

               สมาชิกสามัญ    สมาชิกสมทบ   สมาชิกรวม     

จ านวนสมาชิก   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  

               คงเหลือ    31  ธ.ค. 64            2,724  ราย       273  ราย   2,997 ราย   

              สมาชิกลดลง  81  ราย  

ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 2564 1,280,677,890.- บาท 
รับเงินค่าหุ้นระหว่างปี 2564 27,042,320.- บาท 
ถอนเงินค่าหุ้นระหว่างปี 2564 35,091,150.- บาท 
คงเหลือทุนเรือนหุ้นเม่ือสิ้นปี 2564 1,272,629,060.- บาท 

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึน/ -ลดลง  - 8,048,830.- บาท 
 

 

เงินรับฝากจากสมาชิก 
            ออมทรัพย์    ออมทรัพย์ พิเศษ   ออมทรัพย์ ทวีสิน   รวมเงินรับฝาก 

             (บาท)           (บาท)       (บาท)                  (บาท) 

เงินรบัฝากเมื่อต้นปี 64 732,719,496.85  675,142,784.82  4,492,500.00  1,412,354,781.67  
เงินรับฝากระหวา่งปี 64  55,260,218.76  48,993,955.95  2,164,500.00    106,418,674.71  
ถอนเงินฝากระหว่างปี 64  69,525,636.92  41,586,622.79  3,808,000.00  114,920,259.71  

เงินรับฝากคงเหลือสิ้นปี 64  718,454,078.69  682,550,117.98  2,849,000.00  1,403,853,196.67  

ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (14,265,418.16) 7,407,333.16  (1,643,500.00)     (8,501,585.00) 
 

การยืมเงินเพื่อการลงทุน 
    เงินยืม อร.         เงินยืม อรม. อร.       

เงินยืมเมื่อต้นปี 2564  10,000,000.-    5,000,000.- 
บวก เงินยืมระหว่างปี 2564          -           - 
หัก ช าระคืนเงินยืมระหว่างปี                        -                     -           
เงินยืมคงเหลือสิ้นปี 2564        10,000,000.-   5,000,000.- 
 
 



- 32 - 
 

การขายตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารเพ่ือการลงทุน 
 

 
ธ.กรุงเทพ 
(ล้านบาท) 

ธ.ทหารไทยฯ 
(ล้านบาท) 

ธ.กรุงศรีฯ 
(ล้านบาท) 

ธ.ICBC 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 ตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อต้นปี  2564 85 294 329 0 708 

บวก ขายตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างปี 2564 2,539 177 4,588 400 7,704 
หัก   ช าระคืน  ”                ”    2564 2,474 187 4,332 200 7,193 

 รวมตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือสิ้นปี 2564 150 284 585 200 1,219 
 

 
การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 สามัญ ฉุกเฉิน พิเศษ รวมเงินให้กู้ 

เงินให้กู้คงเหลือต้นปี  2564     937,480,496.- 7,679,305.- 22,891,411.- 968,051,212.- 
บวก  เงินให้กู้ระหว่างปี  2564   239,739,462.- 34,360,400.- 1,394,875.- 275,494,737.- 
หัก  รับช าระคืนระหว่างปี 2564          314,684,668.- 31,391,905.- 2,270,950.- 348,347,523.- 
     เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี 2564  862,535,290.- 10,647,800.- 22,015,336.- 895,198,426.- 

  ยอดเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น(ลดลง) (74,945,206.-) 2,968,495.- (876,075.-) (72,852,786.-) 
 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 

        สอ.กฝร.        สอ.สพ.ทร. 

เงินให้กู้คงเหลือต้นปี  2564      73,000,000.- 44,600,000.- 

บวก  เงินให้กู้ระหว่างปี  2564   80,000,000.- 0.- 

หัก  รับช าระคืนระหว่างปี 2564          79,700,000.- 44,600,000.- 

     เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี 2564  73,300,000.- 0.- 
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การลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทน 

ที ่ รายการ ยอดยกมาต้นป ี ลงทุนระหว่างป ี
ครบก าหนด
ระหว่างปี 

คงเหลือสิ้นป ี

1  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์(ชสอ.) 160,000,000.- 
  

160,000,000.- 
2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหารฯ(ช.น.ส.ท.) 50,000,000.- 20,000,000.-   70,000,000.- 
3 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด 50,000.-     50,000.- 
4 เงินฝากสหกรณ์อื่น  2,604,835.04  

 
 34,633.10   2,570,201.94  

5 เงินฝากประจ า 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. บ้านป ู 225,000,000.- 210,000,000.- 50,000,000.- 385,000,000.- 

16 หุ้นกู้ บมจ. น้ าประปาไทย  10,000,000.-     10,000,000.- 

17  หุ้นกู้ บมจ. บางจากปิโตรเลยีม 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. เบอรล์ี่ยุคเกอร ์ 10,000,000.-     10,000,000.- 

22 หุ้นกู้ บมจ. บีกริมเพาเวอร ์ 20,000,000.- 30,000,000.-   50,000,000.- 

23 หุ้นกู ้บมจ. บี ที เอส   5,000,000.- 162,000,000.-   167,000,000.- 

24 หุ้นกู ้บมจ. ดีแทคไตรเนต็  20,000,000.-     20,000,000.- 

25 หุ้นกู้ บมจ. ซี เค พี 25,000,000.- 20,000,000.-   45,000,000.- 

26 หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์อินดัชตร ี 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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3.2  รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่และการขาดจากสมาชิกภาพ  ระหว่างปี 2564 
 

 
             สมาชิกสามัญ            สมาชิกสมทบ     

จ านวนสมาชิก   ยกมา   1 ม.ค. 64 2,801  ราย           277  ราย  

เข้าใหม่ ระหว่างปี ม.ค.-ธ.ค. 64     23  ราย     7  ราย  

ขาดจากสมาชิกภาพระหว่างปี ม.ค.-ธ.ค.64         100  ราย                11  ราย   

                 คงเหลือ    31  ธ.ค. 64             2,724  ราย             273  ราย  

รวมสมาชิกทั้งหมด       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 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพในระหว่างปี   2564    มีสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวนสมาชิก 

1. ต้องการเงินค่าหุ้น / ลาออก 67 ราย 

2. ถึงแก่กรรม   24 ราย 

3. เกษียณอายุราชการ / ลาออก 16 ราย 

4. พ้นจากราชการ / ลาออก 2 ราย 

5. ย้ายสังกัด 1 ราย 

6. ให้ออกจากสมาชิกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 1 ราย 

รวมสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในปี  2564  จ านวน 111 ราย 
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3.3 เร่ืองการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
และ  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด 

 
   

 สอ.อร.  เป็นสมาชิกของ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด (ชสอ.)  และ 
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จ ากัด (ช.น.ส.ท.)   

 ในปี  2564 ชสอ.และ ช.น.ส.ท. มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  สามารถจ่ายเงินปันผลได้
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล  และ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ   ดังนี้ 

 

 ปันผล (%) เฉลี่ยคืน (%) ปิดบัญชี 

ชสอ. 
( ปี 2563 ) 

5.45 4.00 31 มี.ค. 

ช.น.ส.ท. 
( ปี 2564 ) 

3.50 1.25 30 ก.ย. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงพยาบาลธรรมชาติ 

🚫  ปวดหัว 🚫 
ให้หาผักคะน้าหรือปวยเลง้(แมกนีเซียม)กินวันละ 4 ขีดและกินปลาทูอีกวันละ 2 ตัว

(น้ ามันปลาลดการอักเสบได้)หรือจะชงโกโก้กินก็ช่วยได้ 
-------------------------- 
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3.4  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
ประจ าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 

 
 

เสนอ   ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า 
นางดาริษา  อร่ามเรือง  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด  ส าหรับปีทาง
บัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564  ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการและได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่ 
โดยสรุป  ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
               1.1   เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ 
               1.2   เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน 
               1.3   เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ 
               1.4   เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบประจ าเดือน เสนอข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
               2.1   ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์      
               2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ 
               2.3 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
               2.4 ตรวจสอบการด าเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่
และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ      
                2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้  
 

3.   การปฏิบัติด้านการบริหารทั่วไป 
                3.1 สหกรณ์ได้ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมไว้ เพียงพอ   เหมาะสมกับการ
ด าเนินงาน   ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ     
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                3.2 สหกรณ์ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปี ไว้อย่าง
เหมาะสม ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ สหกรณ์มีรายได้สูงกว่ายอดประมาณการจ านวน 
9,236,222.23 บาท การใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 20,796,689.46 บาท   

4.  การปฏิบัติด้านการเงิน 
                4.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่   
               4 .2   เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น  ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้ 

 
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืน มียอดถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์
และสหกรณ์อ่ืน ส าหรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืนเป็นยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด ซึ่งอยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ สหกรณ์จะได้รับเงินคืนปีละ 2 ครั้ง ภายใน 26  ปี มียอดยกมาจากปี
ก่อน จ านวน 2,604,835.04 บาท ในปีนี้ได้รับช าระจ านวน 34,633.10 บาท ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ 
จ านวน 2 ,570 ,201.94 บาท สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์ดังกล่าว จ านวน 
875,879.08 บาท ท าให้มียอดคงเหลือสุทธิ จ านวน 1,694,322.86 บาท       
 

5.  การปฏิบัติด้านการบัญชี สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ครบวงจรควบคู่กันไป   การบันทึกบัญชีไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ครบถ้วน                

 
 
 

รายการ 
31 ธ.ค.2564 

(บาท) 
   31 ธ.ค.2563 
         (บาท) 

  + เพิ่มข้ึน –ลดลง 
         (บาท) 

เงินสด 164,176.00 174,285.00 -10,109.00 

เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร 18,764,185.30 74,990,791.92 -56,116,606.62 
 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 18,928,361.30 75,165,076.92 -56,236,715.62 

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ 484,800,000.00 384,800,000.00 100,000,000.00 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน-สุทธิ 1,694,322.86 1,914,034.27 -219,711.41 

  รวมเงินฝากชุมนุมสหกรณ์และ 
สหกรณ์อ่ืน  -สุทธิ 

486,498,322.86 386,714,034.27 99,780,288.59 

             รวม 505,422,684.16 461,879,111.19 43,543,572.97                                                                                                                                                                               



- 38 - 
 

6.   การด าเนินงาน 
                  6.1  จ านวนสมาชิก   ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือดังนี้ 
  การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก  เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

 
                6.2  การให้เงินกู้ยืม  ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือดังนี้ 

 
            สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม  และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทได้แก่ค าขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และสัญญาค้ าประกัน สหกรณ์จัดท า
ไว้เรียบร้อย ครบถ้วนในระหว่างปีมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขระหว่าง    
การตรวจสอบแล้ว   จากการเปรียบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชีปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน 

           

 

 

 

รายการ 
      31 ธ.ค.2564 
           (คน) 

    31 ธ.ค.2563   
          (คน) 

   + เพ่ิมข้ึน - ลดลง   
            (คน) 

สมาชิกสามัญ 2,724 2,801 - 77 
สมาชิกสมทบ   273   277 -  4 
             รวม 2,997 3,078 - 81 

รายการ 
      31 ธ.ค.2564 
           (บาท) 

    31 ธ.ค.2563   
          (บาท) 

    + เพ่ิมข้ึน -ลดลง   
            (บาท)            

1. เงินให้สมาชิกกู้ยืม 

   1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.2 เงินกู้สามัญ 

   1.3 เงินกู้พิเศษ 
 

        

10,647,800.00 

862,535,290.00 

22,015,336.00 
 

        

7,679,305.00 

937,480,496.00 

22,891,411.00 
 

 

2,968,495.00 

-74,945,206.00 

-876,075.00 
 

รวม 895,198,426.00 968,051,212.00 -72,852,786.00 
2. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 73,300,000.00 117,600,000.00 -44,300,000.00 

รวมทั้งสิ้น 968,498,426.00 1,085,651,212.00 -117,152,786.00 
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       6.3  การลงทุนทางการเงิน  สหกรณ์ลงทุนในหุ้น  และตั๋วสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์  พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย  หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

 

สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด เป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง
ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์  มีเอกสารหลักฐานประกอบการรับ-จ่ายเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนครบถ้วน สหกรณ์มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 63,020,667.66 บาท ปีก่อนจ านวน 
84,083,132.37 บาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 21,062,464.71 บาท  

ส าหรับหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  635,000,000.00 บาท   ได้ตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าหุ้นกู้ไว้จ านวน  31,750,000.00 บาท   ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 61  
ลงวันที่  29  กันยายน 2564  เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ ส าหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยให้ตั้งการด้อยค่าทางบัญชี จ านวน 5% ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ทั้งหมด  

 

            6.4   การรับฝากเงินจากสมาชิก   มียอดเงินรับฝากคงแหลือ ณ วันสิ้นปีดังนี้ 

 

             สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม  และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝากกับยอดคงเหลือ
ตามบัญชี  ปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน 

 

รายการ 
      31 ธ.ค.2564 
           (บาท) 

    31 ธ.ค.2563   
          (บาท) 

  + เพ่ิมข้ึน -ลดลง  
          (บาท)    

หุ้นชุมนุมสหกรณ์  2 สหกรณ ์    230,000,000.00    210,000,000.00 +  20,000,000.00 

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด        50,000.00        50,000.00              0.00 
หุ้นกู้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 2,533,000,000.00 1,986,000,000.00 547,000,000.00 

รวม 2,763,050,000.00   2,196,050,000.00   567,000,000.00 

รายการ 
      31 ธ.ค.2564 
           (บาท) 

    31 ธ.ค.2563   
          (บาท) 

 + เพ่ิมข้ึน –ลดลง   
           (บาท)        

1.ออมทรัพย์ 718,454,078.69 732,719,496.85 - 14,265,418.16 
2.ออมทรัพย์พเิศษ 682,550,117.96 675,142,784.82 + 7,407,333.16 
3.ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน 2,849,000.00 4,492,500.00 - 1,643,500.00 

รวม 1,403,853,196.67 1,412,354,781.67 - 8,501,585.00 
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             6.5   เงินกู้ยืม   ณ วันสิ้นปี   มีเงินกู้ยืมคงเหลือดังนี้ 

 

                 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันจากที่ประชุมใหญ่ปี 2564  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 2,200 ล้านบาท  สหกรณ์กู้ยืมเงินจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญา
ใช้เงินโดยใช้พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ที่สหกรณ์ถือครองเป็นหลักประกัน   และได้ยืมเงินจากหน่วยงาน
ราชการมาใช้ในการบริหารงานด้วย  

                    6.6 หนี้สินอ่ืน ได้แก่กองทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ มียอดยกมาจากปี
ก่อนจ านวน 5,683,805.01 บาท ระหว่างปีมียอดเพ่ิมเนื่องจากมีดอกเบี้ยเงินฝากจ านวน   174,829.42 บาท 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกันแล้ว 16 ราย เป็นเงินต้น 
1,969,675.00 บาท โดยให้จ่ายเป็นงวดตามตารางที่ก าหนดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป สหกรณ์คิด
ดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ช าระหนี้ เงินกู้สามัญแทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0.00 ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ในปี 2564 ได้จ่ายช าระหนี้แทนผู้ค้ าประกันดังกล่าวเป็นเงิน  
219,034.00 บาท คงเหลือเงินกองทุน จ านวน 5,639,600.43 บาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีต้นเงินที่
เป็นหนี้ในส่วนของผู้ค้ าประกันคงเหลือ 6 ราย เป็นเงิน 336,664.00 บาท น ามาหักเงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญจะยังคงเหลือเงินกองทุนสุทธิ จ านวน 5,302,936.43 บาท 
 

6.7  ทุนของสหกรณ์   ณ วันสิ้นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

 

รายการ 
      31 ธ.ค.2564 
           (บาท) 

    31 ธ.ค.2563   
          (บาท) 

+ เพ่ิมข้ึน –ลดลง 
(บาท) 

 เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน  1,219,000,000.00  708,000,000.00 +511,000,000.00 
เงินกู้ยืมจากหน่วยงาน      15,000,000.00      15,000,000.00      0.00        
                    รวม  1,224,000,000.00  723,000,000.00 +511,000,000.00 

รายการ 
      31 ธ.ค.2564 
           (บาท) 

    31 ธ.ค.2563   
          (บาท) 

  + เพ่ิมข้ึน -ลดลง  
            (บาท) 

ทุนเรือนหุ้น   1,272,629,060.00  1,280,677,890.00 -   8,048,830.00 
ทุนส ารอง     233,620,721.68  225,137,066.79 +  8,483,654.89 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล         5,080,000.00  5,080,000.00   0.00 
ทุนสาธารณประโยชน์         1,501,713.00  1,510,713.00  -  9,000.00 
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม         1,405,352.10  1,651,522.10  -   246,170.00 
ทุนสวัสดิการ           298,649.05  1,203,707.05  -   905,058.00 
ทุนเพื่อการจัดตั้งส านักงาน           733,198.67  932,772.00  -   199,573.33 
             รวม  1,515,268,694.50  1,516,193,670.94 -   924,976.44 
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การรับเงินและจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ มียอดคงเหลือรายตัวกับบัญชีคุมยอดถูกต้องตรงกัน ส่วนการจ่ายทุนสะสมอ่ืนๆ ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  

 

6.8  ผลการด าเนินงาน   สหกรณ์มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้
และค่าใช้จ่าย   ดังนี้ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

               สหกรณ์มีรายได้จ านวน 149,286,222.23 บาท สูงกว่าประมาณการจ านวน 9,236,222.23 บาท  
และมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ได้
ปรับปรุงรายการด้อยค่าจากหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 31 ,750,000.00 บาท ท าให้
ภาพรวมของสหกรณ์มีการใช้จ่ายงบประมาณการสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จ านวน 20,796,689.43 บาท 

        รายการ 
     ประมาณการ 
          (บาท) 

        เกิดขึ้นจริง 
           (บาท) 

สูง(ต่ า)กว่าประมาณการ  
             (บาท) 

รายได้    
  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 54,000,000.00 55,114,830.99 1,114,830.99 
  ผลตอบแทนจากการลงทุน 72,000,000.00 80,630,678.26 8,630,678.26 
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร  30,000.00 16,281.86 (13,718.14) 
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน   14,000,000.00 13,518,383.62 (481,616.38) 
  รายได้อื่น ๆ 20,000.00 6,047.50 (13,952.50) 
        รวมรายได้   140,050,000.00 149,286,222.23 9,236,222.23 
ค่าใช้จ่าย    
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 22,000,000.00 17,888,767.86 (8,586,507.18) 
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก   42,000,000.00 36,576,483.29 (9,261,185.40) 
 ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกู้ 
 บมจ.การบินไทย  

0.00 31,750,000.00 31,750,000.00 

 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     9,887,600.00  8,876,237.34         (1,011,362.66) 
    -หมวดเงินเดือน 6,200,000.00     6,097,830.00           (102,170.00) 
    -หมวดค่าตอบแทน      862,000.00      735,511.00           (126,489.00) 
    -หมวดค่าใช้สอย   2,625,600.00     1,986,014.49           (639,585.51) 
    -หมวดค่าวัสดุ  200,000.00  56,881.85           (143,118.15) 
 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี      2,201,700.00         1,794,500.94                   (407,199.06) 
      รวมค่าใช้จ่าย  76,089,300.00  96,885,949.43        20,796,689.43  
 ก าไรสุทธิ 63,960,700.00 52,400,232.80       (11,560,467.20) 



- 42 - 
 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนถูกต้อง สหกรณ์มี
ผลก าไรสุทธิจ านวน 52,400,232.80 บาท ต่ ากว่าประมาณการ 11,560,467.20 บาท ปีก่อนมีผลก าไรสุทธิ 
84,560,289.29 บาท มีก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 32,160,056.49 บาท 
 

7.   การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ 

     

     

รายการ หน่วย              ปี 2564     ปี 2563 

มิติที่ 1   ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง 
    1.อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
    2.อัตราทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
    3.อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ 
    4.อัตราการเติบโตของหนี้ 
    5.อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสหกรณ์ 

 
เท่า                               
เท่า 
 % 
 % 
 % 

 
1.63 
0.05 
(3.21) 
23.27 
3.16 

 
1.28 
0.06 
(5.20) 
(12.48) 

4.89 
มิติที่ 2   คุณภาพของสินทรัพย์ 
     1.อัตราหมุนของสินทรัพย์ 
     2.อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
     3.อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 

 
รอบ 
% 
% 

              
0.04 
1.29 
11.66 

 
0.04 
2.09 
(9.43) 

มิติที่ 3   ขีดความสามารถในการบริหาร 
    1.อัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 
% 

 
(15.34) 

 
(31.69) 

มิติที่ 4   การท าก าไร 
    1. ก าไรต่อสมาชิก 
    2. เงินออมต่อสมาชิก 
   3. หนี้สินต่อสมาชิก 
   4. อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
   5. อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
   6. อัตราการเติบโตของทุนส ารอง 
   7. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน 
   8. อัตราก าไรสุทธิ 
   9. อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ 

  
บาท 
บาท 
บาท 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
17,484.23 
893,053.81 
298,698.17 

17.71 
7.55 
3.77 

(13.10) 
35.13 
(38.03) 

 
27,472.48 
874.929.39 
314,506.57 

12.15 
7.44 
5.42 
58.49 
53.77 
(26.90) 

มิติที่ 5   สภาพคล่อง 
    อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

 
เท่า 

 
0.31 

 
0.44 
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  การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม      

                   มิติที่ 1  มิติความเพียงพอต่อความเสี่ยง สหกรณ์ยังมีความเสี่ยงของเงินทุน  จากอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน 1.63 : 1 เท่า  เนื่องจากสหกรณ์มีหนี้สินร้อยละ 62.00 ในขณะที่มีทุนร้อยละ 38.00 ปีก่อนมี
อัตราส่วน 1.28 : 1 เท่า  สหกรณ์มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าหนี้สินของ
สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากของสมาชิกร้อยละ  52.77  ปีก่อนร้อยละ 65.45 และเป็นหนี้สินภายนอก
ร้อยละ 46.39 ปีก่อนร้อยละ 33.50 ซึ่งแสดงว่าสหกรณ์ใช้เงินทุนจากภายนอกในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น ส่วนอัตรา
เติบโตของทุนของสหกรณ์ปีนี้ร้อยละ 3.21 ปีก่อนร้อยละ 5.20 สูงกว่าปีก่อน   
                  มิติที่ 2  มิติคุณภาพของสินทรัพย์  สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์  0.04 รอบ ปีก่อน 
0.04 รอบ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้เท่ากับปีก่อน การด าเนินงานมี
อัตราผลการตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 1.29 ปีก่อนร้อยละ 2.09 หมายถึงสหกรณ์น าสินทรัพย์ที่มีอยู่เพ่ือ
ไปกอ่ให้เกิดผลก าไรเปรียบเทียบเป็นร้อยละลดลงจากปีก่อน  
                 มิติที่  3  ขีดความสามารถในการบริหาร  อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสหกรณ์  หาก
พิจารณาจากมูลค่าการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์กับสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน และจากอัตราการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจร้อยละ (15.34) ปีก่อนร้อยละ (31.69)  ปรากฏว่าสหกรณ์ท าธุรกิจกับสมาชิกลดลง ทั้งนี้สหกรณ์ได้น า
เงินทุนส่วนเกินไปลงทุนภายนอกตามมติที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  
                 มิติที่ 4  ด้านการท าก าไร สหกรณ์มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 35.13 ปีก่อนร้อยละ 53.77 ลดลง
จากปีก่อน แต่หากพิจารณาถึงก าไรโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับสมาชิก ปีนี้มีก าไรโดยเฉลี่ยต่อคนจ านวน 
17,484.23 บาท   ปีก่อนจ านวน 27,472.48 บาท ลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ
ลดลงร้อยละ (38.03)    ปีก่อนร้อยละ (26.90)     
                มิติที่ 5  ด้านสภาพคล่อง   อัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ 0.31   ปีก่อนร้อยละ 0.44 ต่ ากว่า
ปีก่อน แสดงถึงสหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน   หรือสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน สภาพ
คล่องของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้อย่างสม่ าเสมอ  
                สรุปผลโดยรวม   ในปี 2564  ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุก
เดือน และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เพ่ือให้บริการและเกิดผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก                    

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                        (นางดาริษา  อร่ามเรือง)                                       
                                                                                            ผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                
 วันที่  21  กุมภาพันธ์  2565 



- 44 - 
 

3.5  หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย  จ ากัด (มหาชน) 
 

 
สอ.อร. มีการลงทุนหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 15 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

635 ล้านบาท ดังนี้ 

 

เมื่อ 15 มิ.ย.64 ศาลล้มละลายกลางนัดฟังค าสั่งชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
ในคดีฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) และตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ได้จัดกลุ่มเจ้าหนี้เป็น 36 กลุ่ม แบ่งออกเป็นเจ้าหนี้มีประกัน 35 กลุ่ม  และเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 
1 กลุ่ม โดย สอ.อร. จัดอยู่ในกลุ่มที่ 18-31 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2563 – ปี 2579  
มีรายละเอียดการช าระหนี้ ดังนี้ 

- เงินต้น ได้รับช าระ 100% ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง โดยขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไป 8 ปี  
นับจากปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเดิม แต่ไม่เกิน 16 ปี หรือภายในปี 2579 

- ดอกเบี้ยใหม่ ร้อยละ 1.50 ต่อปี เริ่มช าระจริงในปี 2567 โดยช าระเป็นรายเดือน ณ วันท าการสุดท้ายของ
แต่ละเดือน 

- ดอกเบี้ย ตั้งพักตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน จนถึงสิ้นปี 2566 (ปีที่ 1 – ปีที่ 3) 
- หรือทางเลือกการแปลงหนี้เป็นทุน เลือกรับช าระด้วยการแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ ตั้งพักทั้งจ านวนเป็น

หุ้นสามัญได้หลังปีที่ 7 ในราคาหุ้นละ 2.5452 บาท 
- ดอกเบี้ยคงค้าง ถูกลดหนี้ทั้งจ านวน 

วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ส าหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนฟ้ืนฟูกิ จการ  

โดยได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง ตามแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์จะได้รับคืนเงินต้นทั้งหมด 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญชีและเพ่ือความมั่นคงของระบบสหกรณ์ในระยะยาว 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ.0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้ส าหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โดยมีสาระส าคัญคือ ให้สหกรณ์ผู้ลงทุนทยอยบันทึกการรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับหุ้นกู้ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  โดยให้ทยอยรับรู้การด้อยค่าในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไว้ในหุ้นกู้  และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพ่ิมขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี 

ปีท่ีครบก าหนด 2563 2564 2665 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2575 
จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท) 10 80 70 15 130 85 65 70 50 60 
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การด าเนินการของ สอ.อร. 
 คณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร. จัดคณะผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วมชี้แจงหารือแนวทางการปฏิบัติ 
ทางบัญชี และขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ดังนี้  

1. ใน 15 พ.ย.64  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ครั้งที่ 1 
2. ใน 26 พ.ย.64   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.)  
3. ใน 25 ม.ค.65  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาแล้วมีข้อยุติและยืนยัน ให้ สอ.อร. ด าเนินการปฏิบัติ

ทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้ส าหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ตามหนังสือดังกล่าว นั้น ในปี 2564 สอ.อร. จะต้องตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนฯ  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 31,750,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
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3.6  การเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ทหาร (สสอท.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด (สอ.อร.)  เป็นศูนย์ประสานงานล าดับที่ 001 ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)  เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2554 

สมาชิกภาพสมาชิก  

  ณ  1  มกราคม 2564  มีจ านวน  1,366 ราย 

  ระหว่างปี 2564  

   - รับสมัคร        12 ราย 

   - ลาออก           6 ราย 

   - เสียชีวิต (รายละเอียดตาม ผนวก  ข )     16  ราย 

  ณ  31  ธันวาคม 2564 คงเหลือสมาชิก   1,356   ราย 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด (สอ.อร.)  เป็นศูนย์ประสานงานล าดับที่ 00002 ของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เมื่อวันที่  31   
มีนาคม 2554 

สมาชิกภาพสมาชิก  

  ณ  1  มกราคม 2564  มีจ านวน     180 ราย 

  ระหว่างปี 2564  

   - รับสมัคร         24 ราย 

   - ลาออก           - ราย 

   - เสียชีวิต ( รายละเอียดตาม ผนวก ข )      3  ราย 

  ณ  31 ธันวาคม 2564 คงเหลือสมาชิก        201   ราย 
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3.7  ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน  
และถูกลงโทษของสหกรณ์ ปี 2564 

 

 

ด้วยกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564  หมวด 4 การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์  ข้อ 14 (2)  บัญญัติให้ “ในการประชุมใหญ่
นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว สหกรณ์ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่องข้อมูลการ
ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี  การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา 
พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  ถูกด าเนินคดี  ถูกร้องเรียนและถูกลงโทษใน
เรื่องดังกล่าวอีก”  

ในรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมา  “ไม่มี” ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี  การ
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือกรุณาทราบ 

 

ที่ประชุม............................. 
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3.8  ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ที่ได้รับจากสหกรณ์ในปี 2564 

 

 

ด้วยกฎกระทรวง การด าเนนิงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564  หมวด 4 การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์  ข้อ 14 (1)  บัญญัติให้ “ในการประชุมใหญ่
นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว สหกรณ์ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่อง
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  และที่ปรึกษาของสหกรณ์ที ่ 
ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงาน
ประจ าป”ี   

ในปี 2564 ที่ผ่านมา  กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  และที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนจากสหกรณเ์ป็นรายบุคคล ดังมีรายละเอียดตาม ผนวก ค 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือกรุณาทราบ 

 

ที่ประชุม............................. 
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2564 
4.2  อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
4.3  อนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมและ 

   การค้ าประกัน ประจ าปี 2565 
4.4  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
4.5  อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
4.6  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
4.7  คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประจ าปี 2565 
4.8  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565 
4.9  การลงทุนของสหกรณ์ ประจ าปี 2565 

4.10  อนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 
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4.1  อนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 

 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

                                                                     วันที่     17   กุมภาพันธ์   2565 
 
เรียน     ผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่
ทหารเรือ จ ากัด   ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่  31  ธันวาคม  2564   เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน วันที่  31  ธันวาคม  2564   ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดหรือไม ่

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า
ควรจะเป็น  ดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงิน 
 1.1  ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดท างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  และ 
มีหน้าที่ท าเสนองบการเงินต่อท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 

1.2  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 

1.3  ข้อสมมติที่ส าคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

1.4  รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน 
งบการเงิน  

1.4.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน   

1.4.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินที่เก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้  

1.4.3  สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
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1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุง
หรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส าคัญ ข้อสัง เกต ทั้งต่อเฉพาะ
รายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดท าเป็นเอกสารแนบของ
หนังสือรับรองนี้ (ถ้ามี) 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดี ฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนนอกเหนือจากท่ีได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน 

1.10  นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงิน 
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

1.11 สหกรณ์ฯ ยืนยันราคาประเมินทรัพย์สินที่ใช้ในการค านวณหลักประกันในการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่สหกรณ์ฯ ใช้ มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าที่ก าหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

2. การให้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพ่ือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จ ากัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง

มีสาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผล
ต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์
ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
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บทบาทส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบ
การเงิน 

2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง
ส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 
      

   ขอแสดงความนับถือ 

   
                                 พลเรือโท                                                

       ( วิโรจน ์ นิลพงษ์ ) 
                   ประธานกรรมการ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
 

 
             นาวาเอก 

           ( ภูธรา   อินม่วง ) 
             ผู้จัดการ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 

 
 

เสนอ    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ 
จ ากัด   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564   นั้น  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และแสดงความเห็น
ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานผู้สอบบัญชี  ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2565 นั้น 

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี  ดังนี้ 

1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

 1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 สหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม    กฎหมายสหกรณ์    ระเบียบ   ประกาศ   ค าสั่ง   ค าแนะน า  และ
แนวปฏิบัติของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอื่น  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด  

      1.1.2 การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 

 สหกรณ์ฯ มีการจัดแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานไว้เหมาะสมรัดกุม
สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี มีผู้จัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม  

 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  

1) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผู้ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยในระหว่างปีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และอยู่บนบรรทัดฐานของความ
พอใจของมวลสมาชิกเป็นที่ตั้ง ย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ นั้นมีความรู้และ
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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 2) ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ     ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทางซึ่ง
ตรงตามแต่ละส่วนงาน 

 1.1.4 การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 

 สหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์  พ.ศ. 2542   (แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2553  และปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562)   และเป็นไปตามก าหนดเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจัดท าบัญชี  และทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีโดยรวมครบถ้วน มีการจัดท างบการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่
ระบุในหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ  0404/1160   ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์   2557  และแก้ไขเพิ่มเติมใน
หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/84 ลงวันที่  10 กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง ปรับเปลี่ยนการแสดงรายงานงบ
การเงินกรณีลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้กู้  และผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของ
สหกรณ์ฯ โดยรวมอยู่ในระดับดี 

 นอกจากนี้คณะผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบระหว่างปีของ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564  ซึ่งได้ท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ และความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น   ซึ่งโดยรวมสหกรณ์ฯ  มีการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม   ทั้งนี้รายละเอียดของการ
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี และข้อเสนอแนะที่ตรวจพบข้างต้นทางคณะผู้สอบบัญชีได้อธิบายไว้ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ แล้ว 

 1.1.5 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 
        จากการสุ่มตรวจนับทรัพย์สิน พบว่า  ทรัพย์สินมีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ 
มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 1.1.6 การควบคุมด้านภาษี 
        จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการค านวณภาษีส าหรับการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  พบว่า 
สหกรณ์ฯ มีการด าเนินการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับเงินได้ประเภท 40(1) และ 40(2)  โดยรวมเป็นไปตาม
ประมวลรัษฎากร 
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 1.2  ด้านการด าเนินธุรกิจ 
 1.2.1 การควบคุมด้านสินเชื่อ (การให้เงินกู้แก่สมาชิก) 
         จากการสุ่มตรวจสอบใบค าขอและหนังสือสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน  เงินกู้ประเภทสามัญ  และเงินกู้
ประเภทพิเศษ กับรายงานเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน  เงินกู้ประเภทสามัญ  และเงินกู้ประเภทพิเศษ  พร้อมทั้งเอกสาร
ส าคัญประกอบค าขอกู้  พบว่าโดยรวมมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ  ก าหนด
และถือใช้อย่างเป็นหลักฐานการเป็นหนี้ได้  

 1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก 
   ใบค าขอเปิดบัญชี 
   จากการสุ่มตรวจสอบหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก 
พบว่า สหกรณ์ฯ มีข้อมูลถูกต้องตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ อย่างเหมาะสม 

         1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

      (1) ใบสมัครสมาชิก 
      จากการสุ่มตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัคร พบว่า 
เรียบร้อยดี มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครสมาชิกครบถ้วน ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 

      (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
       จากการทดสอบการค านวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า พบว่า มียอดเงินถูกต้องตรงกันและ
สัมพันธ์กับจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าอย่างถูกต้องตามที่ควร 
 

 

 

 

 

 

 



- 60 - 
 

 

 
 

2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน 

    (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ได้รับการจัดให้เป็นสหกรณ์ขนาด “* ใหญม่าก” 
 

ใหญ่พิเศษ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง  16.05 – 20.00 

*ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง  12.10 – 16.04 

 ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง    8.13 – 12.09 
 

รายการ 
คะแนน

ของแต่ละ
หัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์                 
กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

 
ใหญ่พิเศษ 

16.05-20.00 

 
ใหญ่มาก 

12.09-16.04 

 
ใหญ่ 

8.13-12.08 จ านวน คะแนนท่ีได ้

1.  จ านวนสมาชิก  (หน่วย:คน)       
      มากกว่า     1,922 – 3,098  2.60 2,997 2.60    
      มากกว่า     3,099 – 4,995 2.80      
      มากกว่า     4,996 – 8,055 3.00      

2.  ทุนด าเนินงาน  (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า   2,223.00 – 4,184.00 7.20      
     มากกว่า  4,184.00 – 7,876.00 7.65 4,290.80 7.65    
     มากกว่า  7,876.00 – 14,825.00 8.10      

3.  รายได้ธุรกิจหลัก (หน่วย:ล้านบาท)       
      มากกว่า   63.50 – 116.00 5.25      

      มากกว่า  116.00 – 213.60 5.60 149.17 5.60    

      มากกว่า  213.60 – 391.70 5.95      

รวมคะแนนทีไ่ด ้   15.85    

 

(2)     อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมที่ส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทียบกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ 
จ ากัด    ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ   “ดี” 
               ดีมาก    หมายถึง  ดีกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อ่ืนในระดับเดียวกัน 
    *ดี      หมายถึง  มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับเฉลี่ยของสหกรณ์อ่ืนในระดับเดียวกัน                           
    พอใช้     หมายถึง  น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน 
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รายการ หน่วย 

อัตราส่วนของ 
สหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมอู่ทหารเรือ จ ากดั 

อัตราส่วนสหกรณ ์     
ออมทรัพย์เฉลี่ย             

ขนาดใหญ่        
(Peer Group) 

ดีกว่าหรือ
สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย 

ใกล้เคียง
กับ

ค่าเฉลี่ย 

พอใช้หรือ
ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563    

1. ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง       

1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า 1.63 1.28 0.50    

1.2 อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 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    

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        

2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 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    

3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ       

อัตราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ (15.34) (31.69) (4.48)    

4. ด้านการท าก าไร        

4.1 ก าไรต่อสมาชิก 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 หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 298,698.17 314,506.57 282,411.29    

4.4 อัตราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 3.77 5.42 5.60    

4.5 อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ (38.03) (26.90) 0.96    

4.6 อัตราก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 35.13 53.77 69.91    

5.  ด้านสภาพคล่อง        

    อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.31 0.44 0.91    
 

**ข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยปี 2563 (PEER GROUP 2020) ที่น าข้อมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห์ได้ผันแปรไปตามช่วงเวลา 1 ปี 
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   2.1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength) 
 สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  และอัตราส่วนการเติบโตของหนี้ (ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  
อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  อย่างไรก็ตาม  อัตราส่วนการเจิรญเติบโตของทุนสหกรณ์และ
อัตราส่วนผลต่อบแทนต่อส่วนของทุนยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้  เนื่องจากการขยายตัวของทุนเรือนหุ้นเริ่มลดลง 
ในขณะที่มีเงินรับฝากที่เพ่ิมมากขึ้น  เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ  มีทุนหมุนเวียนที่ใช้ด าเนินการโดยรวม
เพียงพอต่อการด าเนินกิจการและความเสี่ยงที่สหกรณ์ฯ ต้องเผชิญอยู่   ซึ่งจะท าให้สหกรณ์ฯ สามารถบริหาร
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

        2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality) 
    สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราการ
เติบโตของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก  อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ต้องมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้
สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือจะน ามาซึ่งความ
มั่นคงต่อสหกรณ์ฯ และในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต 

        2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
   ความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ย โดย
ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกและให้สหกรณ์อ่ืนกู้จ านวน 268,091,878.00 บาท ลดลงจากปีก่อน
จ านวน 98,791,422.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.93 ในระหว่างปีสหกรณ์ฯเงินรับฝาก จ านวน 
106,418,674.71 บาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 17,199,228.08 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.91 และลงทุน
ในหุ้นกู้และหุ้นสหกรณ์อ่ืนจ านวน 757,000,000.00 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 687,000,000.00 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 981.43 ดังนั้นสหกรณ์ฯ ควรส่งเสริมกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ทั้งการปล่อยเงินกู้ การลงทุน รวมทั้งด้านการจัดหาเงินทุน ทั้งนี้ เพ่ือให้สหกรณ์ฯมีการเติบโต
และผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ต้องค านึงถึงการก่อหนี้สินและความสามารถในการช าระหนี้ของ
สมาชิกอย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพ่ือที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสู่มวลสมาชิกของสหกรณ์ฯ อย่างยั่งยืน   

        2.4 ด้านการท าก าไร (Earning Sufficiency) 
 อัตราส่วนต่อสมาชิก 
 ผลการด าเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนการท าก าไรต่อสมาชิกอยู่ใน
ระดับดีมาก   แม้จะลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่มากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วน 
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เงินออมต่อสมาชิกซ่ึงอยู่ในระดับที่ดีมาก อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ควรมีความระมัดระวังการให้สินเชื่อต่อสมาชิก
แต่ละราย เพ่ือไม่ให้สมาชิกก่อหนี้สินจนเกินกว่าความสามารถในการจ่ายช าระของสมาชิกแต่ละคน และมีการ
เร่งรัดติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ 

อัตราส่วนผลการด าเนินงานโดยรวม 
 ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่
พอใช้ โดยมีอัตราการเติบโตของทุนส ารอง อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย  ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างปีมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย  จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 31.75 ล้านบาท  จึงท าให้มีก าไรลดลงจ านวนค่อนข้างสูง   ดังนั้นสหกรณ์ฯ ต้องวางแผนการ
บริหารงานให้มีอัตราการเติบโตของก าไรให้สูงขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  อันจะน ามาซึ่งความมั่นคงของสหกรณ์ฯ และ
ผลการด าเนินงานที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ  คือ   มอบความ
เป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอย่างเดียว 

       2.5 สภาพคล่อง (Liquidity) 
 สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนใกล้เคียงกับปีก่อน และเท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม แสดงให้เห็นว่า 
สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่ดีและเหมาะสม กับความจ าเป็นในการใช้เงิน อย่างไรก็ตาม 
สหกรณ์ฯ ยังคงต้องมีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนเพ่ือรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม อีกทั้งต้องไม่เสียประโยชน์ในการน าสภาพคล่องคงเหลือไปก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ 
 

      2.6 ผลกระทบของธุรกิจ 

เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง  แต่ยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19  ในหลายประเทศ  การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกได้รับแรงสนับสนุนจากความคืบหน้าในการฉีด
วัคซีนป้องกัน COVID-19  และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ  ที่ออกมาเพ่ิมเติมและการ
ส่งออกท่ีปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรฐกิจโลก  อย่างไรก็ดี  การฟ้ืนตัวของเศรฐกิจโลกในระยะต่อไปยังมี
ความไม่แน่นอนจากการกลายพันธุ์ของไวรัสและประสิทธิผลของวัคซีนป้องกัน COVID-19  

เศรษฐกิจไทย   ในภาพรวมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวแบบช้าๆ  และชะลอลงจากเดิมมาก  เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูง  ทั้งนี้มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดระลอกใหม่ ณ ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ซึ่งมีผลต่อภาค
ธุรกิจและการใช้จ่ายของประชาชนค่อยๆ กลับมาฟื้นตัว  รวมถึงการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างช้าๆ นอกจากนี้ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจในช่วงฟ้ืนตัวภายใต้การควบคุมการระบาด  
รวมถึงการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน และหนี้สาธารณะของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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    กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 
COVID-19 การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฟ้ืนตัว  รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวและการกระจายวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง   จากที่กล่าวมาทั้งหมดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
จึงเห็นควรให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบปี 2564 ดังนี้ 

การประชุม 
ครั้งที่ 

วัน  เดือน  ปี ผลของมติ 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลง 
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 

 

ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยมีการก าหนดดอกเบี้ย
นโยบายมา ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวนอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
น าผลไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่ผันแปรไปอย่าง
รวดเร็ว  

นอกจากนี้ยังควรติดตามกรณีบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผลต่อ
ภาพรวมของวงการสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก 

2.7 สรุปผลการวิเคราะห์ 

              สรุปในภาพรวมผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ “ ดี ” เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก 2563 (Peer Group 2020) ที่น ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มี
ความสามารถในการท าก าไรและอัตราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี มีการบริหาร
สินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม  และมีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะต้อง
ติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ อย่างใกล้ชิดเพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพ่ือน ามาใช้ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันจะน าไปสู่ความผาสุกแก่มวล
สมาชิกอย่างยั่งยืนสืบต่อไป  
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3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 

            สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง/ตามข้อเสนอแนะและค าแนะน าที่ได้ให้ไว้ตามควรแก่
สถานการณ์เรียบร้อยแล้ว 

4. เรื่องอ่ืน 

           สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบและประกาศท่ีออกมาใหม่อย่างสม่ าเสมอและน ามา
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 

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

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

ความเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ 
จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องอื่น 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น  ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเร่ืองเหล่านี้ 

 เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 
 1. ตามที่แสดงในงบก าไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู ้ยืมในปี  2564 จ านวนเงิน 
55,114,830.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.95 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวมีจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญและเกิดจากสัญญาเงินให้กู้ยืมแต่ละประเภทซึ่งมี
เงื่อนไขการค านวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ตรงตามก าหนดเวลา 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค านวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและ 
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สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้และตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญ 

 2. ตามที่แสดงในงบก าไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี  2564 จ านวนเงิน 
80,523,085.49 บาท  คิดเป็นร้อยละ 53.98  ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวมีจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้
แต่ละประเภทซึ่งมีเงื่อนไขการรับรู้ผลตอบแทนในอัตราที่แตกต่างกัน รวมถึงมีผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อ ขาย และ
ไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี นอกจากนี้การรับรู้รายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนต้องใช้การรับรู้โดยใช้เกณฑ์ 
คงค้างซึ่งอาจต้องใช้การประมาณการที่มีสาระส าคัญ 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู้รายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบผลตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากเงินลงทุน
ในตราสารทุนและตราสารหนี้กับอัตราผลตอบแทนที่ระบุในตราสาร จ านวนเงินที่ได้รับจริง และผลก าไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจ าหน่าย หรือ ไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี ว่ามีความถูกต้องตรงกัน และสอดคล้องกับนโยบายการ
บัญชีที่สหกรณ์ใช้และตามที่ระเบียบ   นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญ 
 3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีเงินลงทุนจ านวนเงิน 
2,794,320,667.66 บาท   (คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น)  ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเงิน
ลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงินมาก และอาจมีความเสี่ยงที่สหกรณ์จะปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 62  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติเรื่อง  ข้อก าหนดการฝากหรือการลงทุนอย่าง
อื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563  และมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ก าหนดให้การลงทุนนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดต้องขอ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุนสอบทานการลงทุนของ
สหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2562  สอบทานการอนุมัติเงินลงทุนจากมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติเอกสารสิทธิ์ของเงินลงทุน หรือส่งหนังสือยืนยันยอดเงิน
ลงทุนซึ่งเก็บรักษาโดยบุคคลที่สาม รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานการตีราคาทุนหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย และมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี สอบทานการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง
ของมูลค่าเงินลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของสหกรณ์ 
และสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องหรือไม่  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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 ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการ 
ใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์
หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงนิเหล่านี้ 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุ สมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มี สาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว 

ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่  
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคัญ  ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ
ที่สุดใน   การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่   จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้
เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

 

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

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2564 
                

        

     
ปี 2564 

 
ปี 2563 

   
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
สินทรัพย ์

      สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

 

เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 

 
2 

 
18,928,361.30 

 
75,165,076.92 

 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 
3 

 
484,800,000.00 

 
384,800,000.00 

 

เงินลงทนุระยะสั้น 

 
4 

 
121,925,775.55 

 
142,064,530.00 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธ ิ

 
5 

 
177,942,903.00 

 
238,383,703.00 

 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  

   
153,872.84 

 
270,172.01 

 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 
6 

 
22,511,301.09 

 
15,244,351.07 

 
          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

   
826,262,213.78 

 
855,927,833.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - สหกรณ์เครดิต       
ยูเนี่ยนคลองจัน่  จ ากัด - สุทธ ิ 9 

 
1,694,322.86 

 
1,914,034.27 

 

เงินลงทนุระยะยาว 

 
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 

 

          สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 

 
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 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่   31  ธันวาคม  2564 
 

      ปี 2564 ปี 2563 

    หมายเหตุ บาท บาท 

  หนี้สินและทุนของสหกรณ ์       

หนี้สินหมุนเวียน       

  เงินกู้ยืมระยะสัน้ 10 1,219,000,000.00 708,000,000.00 

  เงินรับฝาก             11 1,403,853,196.67 1,412,354,781.67 

  เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกนักู้สามัญ   5,639,600.43 5,683,805.01 

  หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 12 1,263,467.60 1,611,070.91 

                     รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,629,756,264.70 2,127,649,657.59 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

  เงินกู้ยืมระยะยาว 13 15,000,000.00 15,000,000.00 

  ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าที่   15,358,880.00 15,250,930.00 

            รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   30,358,880.00 30,250,930.00 

            รวมหนี้สิน   2,660,115,144.70 2,157,900,587.59 

ทุนของสหกรณ ์       

  ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)       

   หุ้นที่ช าระเต็มมลูค่าแล้ว   1,272,629,060.00 1,280,677,890.00 

  ทุนส ารอง   233,620,721.68 225,137,066.79 

  ทุนสะสมตามข้อบงัคับ ระเบียบและอื่นๆ  14 9,018,912.82 10,378,714.15 

  ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินทนุที่ยังไม่เกิดขึ้น 15 63,020,667.66 84,083,132.37 

  ก าไรสุทธปิระจ าป ี   52,400,232.80 84,560,289.29 

         รวมทุนของสหกรณ์   1,630,689,594.96 1,684,837,092.60 

         รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์   4,290,804,739.66 3,842,737,680.19 
          

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้   
          

       พลเรือโท      นาวาเอก   

        (วิโรจน์   นิลพงษ์ )    ( พลกฤษณ์   เมฆขุนทด ) 

  ประธานกรรมการ       เลขานุการ 

                    วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2565 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

    

ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

    

บาท % บาท % 

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  
   

  

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 

    

  

หนี้สงสัยจะสญู - ลูกหนี้เงินให้กู ้ (607,029.00) (0.41) 1,141,790.00 0.72 

  

หนี้สงสัยจะสญู – ดอกเบี้ยค้างรับหุ้นกู้ บริษัท
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

0.00 0.00 282,513.70 0.18 

   

 รวมหนี้สงสัยจะสูญ (607,029.00) (0.41) 1,424,303.70 0.90 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธ ิ 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 

  

รางวัลสลากออมทรัพย ์ 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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

    

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 
    

  

เงินเดือน 6,097,830.00 4.09 6,295,260.00 4.00 

  

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ 30,000.00 0.02 293,400.00 0.19 

  

ค่าล่วงเวลา 101,350.00 0.07 206,348.00 0.13 

  

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 151,965.50 0.10 198,522.00 0.13 

  

เงินสมทบประกันสังคมและกองทนุทดแทน 86,215.00 0.06 112,541.00 0.07 

  

เงินส ารองบ าเหนจ็เจ้าหน้าท่ี 1,301,350.00 0.87 1,323,620.00 0.84 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2564 

   

ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

   

บาท % บาท % 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี  (ต่อ) 

 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนากรรมการเจ้าหน้าที ่ 161,967.50 0.11 167,478.00 0.11 

 
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 612,000.00 0.41 497,864.00 0.32 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์  
   

 

ค่าเสื่อมราคา 293,307.56 0.20 316,055.63 0.20 

 

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 6,750.00 0.00 2,090.00 0.00 

 

ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมบ ารุงส านักงาน 0.00 0.00 6,290.00 0.00 

 

ค่าจัดหาพัฒนาระบบโปรแกรม 35,988.00 0.02 46,155.00 0.03 

 

ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย 41,200.00 0.03 41,200.00 0.03 

 

ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร ์ 44,400.00 0.03 24,000.00 0.02 

 

ค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรสัรอตัดจ่าย 8,274.67 0.01 7,050.86 0.00 

 

ค่าซอฟต์แวร์ส านักงานรอตัดจ่าย 1,519.40 0.00 1,519.40 0.00 

 

ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 72,814.93 0.05 44,242.00 0.03 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 
    

 

ค่าใช้จ่ายโครงการวันออม 16,000.00 0.01 16,100.00 0.01 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 
    

 

ค่าสนับสนุนกจิการกรมอู่ทหารเรอื 240,000.00 0.16 240,000.00 0.15 

 

ค่ารับรอง 28,961.00 0.02 61,641.00 0.04 

 

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 56,881.85 0.04 107,623.96 0.07 

 

ค่าตอบแทนหน่วยงาน 0.00 0.00 30,000.00 0.02 

 

ค่าตรวจสอบกิจการ 72,000.00 0.05 72,000.00 0.05 

 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี 110,000.00 0.07 100,000.00 0.06 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ ่ 1,025,915.27 0.69 1,008,897.00 0.64 

 
ค่าพาหนะ 242,600.00  0.16 13,130.00  0.01 

 

ค่าพาหนะกรรมการ 153,200.00 0.10 136,700.00 0.09 

 

ค่าประชาสมัพันธ์ 6,000.00 0.00 0.00 0.00 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2564 

   

ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

   

บาท % บาท % 

 

ค่าเครื่องแบบกรรมการ 0.00 0.00 24,800.00 0.02 

 

ค่าใช้จ่ายวันสถาปนา สอ.อร. 0.00 0.00 31,354.00 0.02 

 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6,078.00 0.00 4,633.00 0.00 

 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 88,120.29 0.06 89,022.60 0.06 

 

หนี้สงสัยจะสญู - เงินฝากสหกรณเ์ครดติยู
เนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 

185,078.31 0.12 178,761.64 0.11 

 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 11,277,767.28 7.55 11,698,299.09 7.45 

ก าไรสุทธิ 52,400,232.80 35.15 84,560,289.29 53.76 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

   

 ปี 2564   ปี 2563  

   

 บาท   บาท  
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

  

 

ก าไรสุทธ ิ 52,400,232.80 84,560,289.29 

 
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์ 293,307.56 316,055.63 

  

เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหนา้ที่ 1,301,350.00 1,323,620.00 

  

ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย 41,200.00 41,200.00 

  

ค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรอตัดจ่าย 8,274.67 7,050.86 

  

ค่าซอฟต์แวร์ส านักงานรอตัดจา่ย 1,519.40 1,519.40 

  

หนี้สงสัยจะสูญ - เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 185,078.31 178,761.64 

  

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ค้างนาน (607,029.00) 1,141,790.00 
 

 หนี้สงสัยจะสญู - ดอกเบี้ยค้างรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 282,513.70 
  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน – หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 31,750,000.00 0.00 

  

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (153,872.84) (270,172.01) 

  

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใชไ้ป 56,881.85 107,623.96 

  

ผลตอบแทนจากการลงทุนคา้งรบั (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 

  

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคมค้างจ่าย (ส่วนของนายจา้ง) 11,015.00 11,250.00 

  

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงนิค้างจา่ย 294,441.08 312,610.96 

  

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจา่ย 379,734.32 401,319.75 
 

 
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 612,000.00 497,864.00 

  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชคี้างจ่าย 110,000.00 70,000.00 

  

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 6,000.00 6,000.00 

 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

 
  

และหนี้สินด าเนินงาน 63,922,574.08 73,486,601.68 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

   

 ปี 2564   ปี 2563  

   

 บาท   บาท  

 
สินทรัพย์ด าเนินงาน 

  

  

เงนิสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - ฉุกเฉิน (34,360,400.00) (20,237,300.00) 

  

เงินสดรับลูกหนี้เงนิให้กู้แก่สมาชิก - ฉุกเฉิน 31,391,905.00 15,362,135.00 

  

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - สามัญ (232,081,478.00) (263,396,000.00) 

  

เงินสดรับลูกหนี้เงนิให้กู้แก่สมาชิก - สามัญ 306,807,650.00 348,644,265.00 

  

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก - พิเศษ (1,350,000.00) (3,250,000.00) 

  

เงินสดรับลูกหนี้เงนิให้กู้แก่สมาชิก - พิเศษ 2,226,075.00 6,392,714.00 

  

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน (300,000.00) (80,000,000.00) 

  

เงินสดรับลูกหนี้เงนิให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 44,600,000.00 167,700,000.00 

  

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรบั 270,172.01 595,664.70 

  

เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง (320,000.00) (790,000.00) 

  

เงินสดรับเงินยืมทดรอง 320,000.00 790,000.00 

  

เงินสดจ่ายซื้อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (58,508.30) (93,194.16) 

  

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 0.00 288.68 

  

เงินสดรับดอกเบี้ยสลากออมทรัพย์ทวีสินคา้งรับ 0.00 777,929.20 

  

เงินสดรับดอกเบี้ยผลตอบแทนการลงทุนคา้งรับ 13,315,233.70 19,395,386.90 

  

เงนิสดรับดอกเบี้ยเงินฝากชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ค้างรับ 2,192,231.80 3,716,728.78 

  

เงินสดรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 34,633.10 38,926.45 
 

 
   

 
หนี้สินด าเนินงาน 

  

  

เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย (4,770.00) (6,280.00) 

  

เงินสดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย (22,500.00) (24,000.00) 

  

เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมค้างจ่าย (ส่วนของลูกจ้าง) 11,015.00 11,250.00 

  

เงินสดรับเงินกองทนุช่วยเหลือผู้ค้ าประกันกู้สามัญ 174,829.42 175,732.72 

  

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (13,500.00) (305,349.45) 
  

เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 5,981,852.66 6,500,564.41 

  

เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (5,955,550.66) (7,048,713.91) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

   

 ปี 2564   ปี 2563  

   

 บาท   บาท  

 
หนี้สินด าเนินงาน (ต่อ) 

  

  

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเ้งินค้างจา่ย (312,610.96) (764,452.05) 

  

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจา่ย (70,000.00) (36,000.00) 

  

เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย (6,000.00) (6,000.00) 

  

เงินสดจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (1,109,864.00) 0.00 

  

เงินสดจ่ายโครงการวันออมค้างจ่าย 0.00 (150,000.00) 

  

เงินสดจ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพสมาชิกค้างจา่ย 0.00 (20,000.00) 

  

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย (401,319.75) (328,944.91) 

  

เงินสดจ่ายเงินส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าที่ (1,193,400.00) (1,381,580.00) 

 
 เงินสดสุทธิได้มา  (ใช้ไป)  จากกิจกรรมด าเนินงาน 193,688,270.10 265,750,373.04 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ  
  

  

เงินสดจ่ายซื้อเคร่ืองใช้ส านักงาน (75,358.99) (12,800.00) 

  

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด (20,000,000.00) (20,000,000.00) 

  

เงินสดจ่ายค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัสรอตัดจ่าย 0.00 (24,824.00) 

  

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ (737,000,000.00) (50,000,00000) 

  

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 190,000,000.00 70,000,000.00 

เงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (567,075,358.99 (37,624.00) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน   
  

  

เงินสดจ่ายคืนเงินรบัฝาก (114,920,259.71) (243,416,331.57) 

  

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 106,418,674.71 123,617,902.79 

  

เงินสดจ่ายช าระตั๋วสัญญาใช้เงนิ (7,193,000,000.00) (4,216,000,000.00) 

  

เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 7,704,000,000.00 4,029,000,000.00 

  

เงินสดจ่ายคืนทนุเรือนหุ้น (34,977,926.00) (41,184,780.00) 

  

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 27,042,320.00 58,101,300.00 
  

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (9,000.00) (113,000.00) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

   

 ปี 2564   ปี 2563  

   

 บาท   บาท  
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน  (ต่อ) 

  

  

เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม (246,170.00) (408,061.90) 

  

เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก (2,681,058.00) (2,448,828.00) 

  

เงินสดจ่ายเงินปนัผล (68,729,616.56) (86,216,135.58) 

  

เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (3,961,317.84) (7,326,436.40) 

  

เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสนันบิาตสหกรณ์ (30,000.00) (30,000.00) 

  

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,581,200.00) (2,752,000.00) 

  

เงินสดจ่ายทุนเพื่อการจัดตั้งส านักงาน (174,073.33) (957,841.01) 

เงินสดสุทธไิด้มา  (ใช้ไป)  จากกิจกรรมจัดหาเงิน 417,150,373.27 (390,134,211.67) 

เงินสดสุทธ ิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 43,763,284.38 (124,421,462.63) 

เงินสด ณ วันต้นปี 459,965,076.92 584,386,539.55 

เงินสด ณ วันสิ้นปี 503,728,361.30 459,965,076.92 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

1.1 สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา 

1.3 สหกรณ์ฯ ตีราคาวสัดุคงเหลือและของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน 

1.4 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด หรือท่ีอยู่ใน 

 ความต้องการของตลาดแต่จะถือจนครบก าหนด สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยราคาทุน เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจน 

  ครบก าหนดช าระแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง หรืออัตราอื่นที่ให้ผลไม ่

  แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัส าหรบัเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความ  

  ต้องการของตลาดเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมทั้งนี้สหกรณฯ์ รับรู้การปลี่ยน 

  แปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน 

 ทุนของสหกรณ์ฯ และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ในงบก าไรขาดทุน เมื่อสหกรณฯ์ ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร พ.ศ.2563 

1.5 สหกรณ์ฯ ระงับรับรูร้ายไดด้อกเบีย้รับจากหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย  จ ากัด (มหาชน)  จนกว่าจะไดร้ับช าระจริง 

1.6 เงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  เป็นตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด ตีราคาดว้ยราคาทุน 

 ตัดจ าหน่าย 

1.7 สหกรณ์ฯ บันทึกรับรู้การด้อยค่าหุน้กู้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  โดยทยอยรับรู้การด้อยคา่ในอัตราไม่น้อย 

 กว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทีต่ราไว้ในหุ้นกู้ และทยอยรบัรู้การด้อยค่าเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตรา 

 ไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละป ี

1.8 ค่าเสื่อมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการบญัชีของ 

  
สหกรณ ์ พ.ศ. 2542  ส าหรับสินทรัพย์ท่ีซื้อภายใน วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ส าหรับสินทรัพย์ที่ซื้อตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

1.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์  ตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี  และตัดจา่ยโดยวิธีเส้นตรง 

  ในอัตราร้อยละ 20 ต่อป ี

1.10 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส าหรบัรายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได ้    

  การต่อเตมิหรือเพิ่มเตมิอาคารและอุปกรณ์ใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

1.11 สหกรณ์ฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญช ี

 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ว่าด้วย การจัดชั้น 

 
คุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู พ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่อง การประมาณการ 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563  

 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนกว่ากฎกระทรวง เรื่อง การจดัชั้นสินทรัพย์ และกันเงินส ารองจะมีผลบังคับใช้ 
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  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 
1. สรุปนโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ (ต่อ) 

  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนายทะเบียนฉบับดังกล่าว  และขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงประมาณการทางบัญช ี

  เท่านั้นยังมิไดม้ีการตัดสูญหรือท าให้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณฯ์ ด้อยไปแต่อย่างใด หากจะมีการ 

  ตัดลูกหนีเ้ป็นสญู ต้องไดร้ับอนุมตัจิากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระท าได้ 

 1.12  สหกรณ์ฯ ระงับการรับรู้รายได้ทีเ่กิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  ซึ่ง
หากสหกรณ์ฯ รับรูด้อกเบี้ยเงินใหกู้้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว  จะท าให้สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิประจ าป ีเป็นจ านวน
ดังนี ้

      ก าไรสุทธิประจ าปี 52,400,232.80  บาท 
        บวก  ดอกเบี้ยที่ไม่รับรู้เป็นรายได้     39,863.83  บาท 

        ก าไรสุทธิ (หากรับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลกูหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) 52,440,096.63  บาท 
    

1.13 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถงึ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท เงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึง 
 เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย  
1.14 เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันกู้สามัญ ได้จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกัน 
 เงินกู้สามัญ โดยช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในการผ่อนช าระหนี้ให้กบัสมาชิกผู้ค้ าประกันเฉพาะกรณีทีผู่้กู้เสยีชีวิต หรือ

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเท่านั้น โดยเงินกองทุนฯ ได้มาจากการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีและ
จากดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินกองทุน    

1.15 เพื่อประโยชน์ในการอ่านงบการเงิน สหกรณ์ฯ  ไดจ้ัดประเภทบัญชบีางรายการในงบการเงินส าหรับป ี สิ้นสุด วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 ใหม่   เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของทุนสหกรณ์ฯ 
 

2. เงินสดและเงนิฝากธนาคาร   ประกอบด้วย       

        ปี 2564   ปี 2563 

        บาท   บาท 

  เงินสด   164,176.00   174,285.00 

  เงินฝากธนาคาร   
 

  

    ออมทรัพย์ 18,764,185.30   74,965,531.81 

  ออมทรัพย์พิเศษ 0.00  25,260.11 

      รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 18,928,361.30   75,165,076.92 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  31  ธันวาคม  2564 
 

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น   ประกอบด้วย       

        ปี 2564   ปี 2563 

        บาท   บาท 

  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จ ากัด 342,000,000.00   242,000,000.00 

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   จ ากัด 142,800,000.00   142,800,000.00 

      รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น 484,800,000.00   384,800,000.00 

    เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น แยกเปน็เงินฝากประเภทออมทรัพย์พเิศษ จ านวน 342,000,000.00 บาท    และ 

  ประเภทประจ าจ านวน 142,800,000.00 บาท       
 

4. เงินลงทุน   ประกอบด้วย           

      ปี 2564   ปี 2563 

      บาท   บาท 

      
มูลค่ายุตธิรรม      ราคาทุน/    

ราคาตดัจ าหน่าย 
 มูลค่ายุตธิรรม      ราคาทุน/    

ราคาตดัจ าหน่าย 

  เงินลงทุนระยะสั้น           

  เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  
    หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 91,589,669.10 90,000,000.00   0.00 0.00 

    หุ้นกู้บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน)  15,213,352.65 15,000,000.00   0.00 0.00 

    หุ้นกู้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 5,070,306.00 5,000,000.00   0.00 0.00 

  หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 10,052,447.80 10,000,000.00  0.00 0.00 

  หุ้นกู้บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) 0.00 0.00  50,551,711.00 50,000,000.00 

  หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)  0.00 0.00  50,997,855.80 50,000,000.00 

  หุ้นกู้บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 0.00 0.00  40,514,963.20 40,000,000.00 
       รวม 121,925,775.55 120,000,000.00  142,064,530.00 140,000,000.00 

  บวก ค่าเผื่อการปรับมลูค่าเงินลงทุน 0.00 1,925,775.55  0.00 2,064,530.00 

  
 รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด 121,925,775.55 121,925,775.55 

 
142,064,530.00 142,064,530.00 

        

  รวมเงินลงทุนระยะสั้น  121,925,775.55   142,064,530.00 
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  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 

4. เงินลงทุน   ประกอบด้วย (ต่อ) 
    

 

ปี 2564 ปี 2563 

 
บาท บาท 

 
มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน 

  ราคาตัดจ าหน่าย  ราคาตัดจ าหน่าย 

เงินลงทุนระยะยาว  
    เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  

หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 0.00 0.00 94,617,090.90 90,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 33,389,600.40 30,000,000.00 34,009,274.70 30,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.00 0.00 51,694,913.50 50,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 55,238,166.10 55,000,000.00 0.00 0.00 

หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 121,748,898.40 110,000,000.00 120,522,024.40 110,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 377,803,666.40 370,000,000.00 180,837,909.55 175,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 0.00 0.00 10,369,346.40 10,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 10,703,843.60 10,000,000.00 16,156,700.10 15,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาขน) 70,463,484.70 70,000,000.00 0.00 0.00 

หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน)  56,341,114.00 50,000,000.00 58,804,539.00 50,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 196,654,912.26 191,000,000.00 206,309,586.27 191,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  85,270,431.90 80,000,000.00 86,862,640.20 80,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 318,045,611.00 300,000,000.00 317,848,040.00 300,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 127,593,011.40 130,000,000.00 31,631,420.40 30,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน)  10,060,918.70 10,000,000.00 10,685,076.60 10,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 51,092,401.20 50,000,000.00 21,965,042.60 20,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 169,060,515.25 167,000,000.00 4,988,312.75 5,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (มหาชน) 20,840,456.00 20,000,000.00 20,376,075.00 20,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 44,746,281.05 45,000,000.00 25,340,610.00 25,000,000.00 

หุ้นกู้บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด(มหาชน) 54,686,131,65 55,000,000.00 0.00 0.00 

หุ้นกู้บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากัด (มหาชน) 15,785,228.90 15,000,000.00 0.00 0.00 

หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 19,570,219.20 20,000,000.00 0.00 0.00 

      รวม 1,839,094,892.11 1,778,000,000.00 1,293,018,602.37 1,211,000,000.00 

บวก ค่าเผ่ือการปรบัมูลค่าเงินลงทุน 0.00 61,094,892.11 0.00 82,018,602.37 
   รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด 1,839,094,892.11 1,839,094,892.11 1,293,018,602.37 1,293,018,602.37 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 

4. เงินลงทุน   ประกอบด้วย  (ต่อ) 
    

 

                                              ปี 2564 ปี 2563 

  

บาท 
 

 บาท 

 
                            มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ 

  ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)  
   เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)     

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด 
 

70,000,000.00 
 

50,000,000.00 

หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 50,000.00 
 

50,000.00 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 160,000,000.00 
 

160,000,000.00 
รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีไม่อยู่ในความต้องการ   

ของตลาด 
 

230,050,000.00 
 

210,050,000.00 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ตั้งใจจะถือจนครบก าหนด      

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

635,000,000.00 
 

635,000,000.00 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า – หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย  (31,750,000.00)  0.00 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีตั้งใจจะถือจนครบก าหนด-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  

 
            โดยรวมการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
ยกเว้น หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มิได้เป็นหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันแล้ว 
  

 เงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งตามศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟู
กิจการแล้ว เมื่อ 14 กันยายน 2563  และ ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  เมื่อ
วันที่ 15 มิถูนายน 2564 และรายละเอียดเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ  เช่น การขยายระยะเวลา 
ไถ่ถอนหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่  เป็นต้น 
 
               สหกรณ์ฯ ได้น าหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,808,000,000.00 บาท ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,585,000,000.00 บาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10) 
 
 
 
 



- 84 - 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ     ประกอบด้วย 
    

 

ปี 2564 ปี 2563 

 

บาท บาท 

 

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว 
เงินให้กู้ยืม - ปกติ 

       ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 73,300,000.00 0.00 117,600,000.00 0.00 

   ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 10,647,800.00 0.00 7,679,305.00 0.00 

   ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 91,381,710.00 769,944,058.00 111,056,418.00 825,212,288.00 

   ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 2,008,632.00 20,006,704.00 2,047,980.00 20,843,431.00 

รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 177,338,142.00 789,950,762.00 238,383,703.00 846,055,719.00 

 
        

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
       ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 1,209,522.00 0.00 1,211,790.00 0.00 

   หัก ค่าเผื่อลูกหนี้เงินให้กู้ค้างนาน (604,761.00) 0.00 (1,211,790.00) 0.00 

      รวมเงินให้กู้ยืม – ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 604,761.00 0.00 0.00 0.00 

     รวมเงินให้กู้ยืม 177,942,903.00 789,950,762.00 238,383,703.00 846,055,719.00 

      รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 177,942,903.00 789,950,762.00 238,383,703.00 846,055,719.00 

      สหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์โรคระบาดตามประกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์ เรื่องการ
ประมาณการ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
โดยสหกรณ์ฯ มีโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินให้สมาชิกเป็นระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 2 ครั้ง  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด เรื่อง การพักช าระหนี้เงินต้นประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ก าหนดยื่นแบบฟอร์มค าร้อง
การพักช าระหนี้เงินต้นได้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 450 ราย  450 
สัญญา เป็นจ านวนเงิน 230,291,000.00 บาท 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้เงินให้กู้ค้างนาน จ านวน 604,761.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ จ านวน 604,761.00 บาท ทั้งจ านวน 
 ทั้งนี้สหกรณ์ ได้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563  ซึ่งยังคงใช้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดช้ัน
คุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ ตามระเบียบนนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มกราคม 
2564 ไปจนกว่ากฎกระทรวง เรื่อง การจัดช้ันสินทรัพย์ และกันเงินส ารองจะมีบังคับใช้ที่ไม่ขัดกับระเบียบนายทะเบียนฉบับ
ดังกล่าว 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย  ปี 2564 ปี 2563 

 
บาท บาท 

เงินยืมทดรอง 10,000.00  10,000.00  

เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 11,025.72 9,399.27 
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ค้างรับ 2,654,135.92 2,192,231.80 

ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ 20,118,653.15 13,315,233.70 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู - ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ (282,513.70) (282,513.70) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,511,301.09 15,244,351.07 

 
7. อุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย ปี 2564 ปี 2563 

 

บาท บาท 

เครื่องใช้ส านักงาน 980,252.15 1,014,741.96 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (493,776.98) (310,318.22) 

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ 486,475.17 704,423.74 

 
        สหกรณฯ์ บันทึกบัญชีอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี  ซึ่งในระหว่างปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

สหกรณ์ฯ มีค่าเสื่อมราคา 293,307.56 บาท และ 316,055.63 บาท ตามล าดับ 
     8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย 
  

 
ปี 2564 ปี 2563 

 
บาท บาท 

ค่าจัดหาพัฒนาระบบโปรแกรมรอตัดจ่าย 0.00 41,200.00 

ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสรอตัดจ่าย 14,554.34 22,829.01 
ซอฟท์แวร์ส านักงานรอตดัจ่าย 1,519.40 3,038.80 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 16,073.74 67,067.81 

   9. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด - สุทธ ิ   ประกอบด้วย 

 
ปี 2564 ปี 2563 

 
บาท บาท 

เงินฝากสหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 2,570,201.94 2,604,835.04 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู - เงินฝากสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด (875,879.08) (690,800.77) 

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด - สุทธิ 1,694,322.86 1,914,034.27 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

9. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด - สุทธิ    ประกอบด้วย (ต่อ) 
           เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด จ านวน 2 ,570,201.94 บาท บันทึกบัญชีด้วยจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี 

ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ก าหนดให้ต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด 
เต็มจ านวนท้ังส่วนท่ีเป็นเงินฝากและดอกเบี้ย     อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ และ
ผลประโยชน์ของสมาชิก นายทะเบียนสหกรณ์ จึงผ่อนผันให้สหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ – เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
คลองจั่น จ ากัด    ตามจ านวนดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นในปี บัญชีปัจจุบันท้ังจ านวนตามหนังสือท่ี กษ.0404/ว.9  ลงวันท่ี  19  
มกราคม 2558  เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์น าเงินฝากไว้ อย่างไรก็ตาม ในปีปัจจุบันสหกรณ์ฯ ไม่ได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวเพิ่มเติมกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด แต่ได้มีการรับคืน เงินต้นเป็นบางส่วน ส าหรับส่วนท่ีค้างช าระของปี 2563 
และปี 2564 ซ่ึงสหกรณ์ฯยังไม่ได้รับคืนเงินต้นตามตารางช าระหน้ีท่ีก าหนดไว้ ทางสหกรณ์ฯจึ งพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด เพิ่มขึ้นจ านวน 185,078.31 บาท  

 

10. เงินกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย     

  ปี 2564 ปี 2563 

  บาท บาท 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 284,000,000.00 294,000,000.00 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 585,000,000.00 329,000,000.00 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 150,000,000.00 85,000,000.00 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 200,000,000.00 0.00 

รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,219,000,000.00 708,000,000.00 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ มีวงเงินกู้ยมืระยะสั้น ดังนี ้

(1) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 400,000,000.00 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.95 ต่อปี 

(2) วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 585,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.95 ต่อปี 

(3)  วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.98 ต่อปี 

(4)  วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินจาก ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 200,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70ต่อปี 
โดยสหกรณ์ฯ  มีหุ้นกู้ที่สหกรณ์ฯ ถือครองอยู่เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว  

11. เงินรับฝาก     ประกอบด้วย     

  ปี 2564 ปี 2563 

  บาท                บาท 

เงินรับฝาก - สมาชิก     

เงินรับฝากออมทรัพย ์ 718,454,078.69 732,719,496.85 

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 682,550,117.98 675,142,784.82 

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 2,849,000.00 4,492,500.00 

รวมเงินรับฝาก - สมาชกิ 1,403,853,196.67 1,412,354,781.67 

รวมเงินรับฝาก 1,403,853,196.67 1,412,354,781.67 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

12. หนี้สนิหมุนเวียนอืน่    ประกอบด้วย        

    ปี 2564   ปี 2563 

    บาท   บาท 

เงินรอจ่ายคนื 371,907.45   248,183.45 

เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย   22,030.00   22,500.00 

เงินรอตรวจสอบ   74,124.75   47,822.75 

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย   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 

รวมหนี้สินหมนุเวียนอื่น   1,263,467.60   1,611,070.91 

          

13. เงินกู้ยืมระยะยาว    ประกอบด้วย        

    ปี 2564   ปี 2563 

    บาท   บาท 

กรมอู่ทหารเรือ   10,000,000.00   10,000,000.00 

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ   5,000,000.00   5,000,000.00 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว   15,000,000.00   15,000,000.00 

          

สหกรณ์ฯ ได้กู้ยืมเงินจากกรมอู่ทหารเรือ และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ    โดยม ี

การจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  2.50 ต่อป ี ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม  โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการ 
เป็นผู้ค้ าประกัน 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 
 

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื่นๆ    ประกอบด้วย   

  ปี 2564 ปี 2563 

  บาท บาท 

 ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล  5,080,000.00 5,080,000.00 

 ทุนสาธารณประโยชน ์ 1,501,713.00 1,510,713.00 

 ทุนการศึกษาอบรมของสหกรณ ์ 1,405,352.10 1,651,522.10 

 ทุนสวัสดิการสมาชิก  298,649.05 1,203,707.05 

 ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน  733,198.67 932,772.00 

 รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ  9,018,912.82 10,378,714.15 
      

 15. ก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น   ประกอบด้วย  

   ปี 2564   ปี 2563 

   บาท   บาท  

 ยอดยกมาต้นป ี 84,083,132.37 177,444,926.66 
 บวก(หัก) การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี  (21,062,464.71) (93,361,794.29) 

 ยอดคงเหลือปลายปี  63,020,667.66 84,083,132.37 
      

16.  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง   

สหกรณ์ฯ  สามารถด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของ 

ยอดเงินฝากทั้งหมด  จึงถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มีการปฏบิัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วา่ด้วย   เรื่อง  

ก าหนดอัตราการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันท่ี  31 ตุลาคม  2550  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  

17 ตุลาคม  2550 เป็นต้นไป    

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งท่ี  13  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65   ได้มีมติ 
“เห็นชอบ” งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ที่ประชุม............................ 
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4.2  อนมุัติการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าป ี2564 
 

 

ก าไรสุทธ ิ    52,400,232.80    บาท 

ข้อ รายการ 
2564 2563 

 จ านวนเงิน   คิดเป็น   จ านวนเงิน   คิดเป็น  

 (บาท)   ร้อยละ   (บาท)   ร้อยละ  

1 เป็นเงินทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ 5,243,534.33 10.01 8,458,154.89 10.00 
2 เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 1 

ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
30,000.00 0.06 30,000.00 0.04 

3   เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว  ร้อยละ  3.25  ต่อปี   41,091,332.39 78.42 68,729,616.56 81.28 

 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา     

4 เฉลี่ยคืนร้อยละ  4.75  ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกช าระต่อ
สหกรณ์ในระหว่างปีแต่ถ้าสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี 
ไมว่่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีน้ัน  จะมิได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

2,435,.366.08 4.65 3,961,317.84 4.68 

5 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการด าเนินการ ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ี   980,000.00  1.87   1,581,200.00  1.87 
  ไม่เกินร้อยละ  10  ของก าไรสุทธิ   

 
   

6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือน 0.00  0.00 0.00  0.00 
  หุ้น ในวันสิ้นปี   

 
   

7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ  10  ของก าไรสุทธิ    0.00  0.00    0.00  0.00 
8 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ  2  ของ

ก าไรสุทธิ 
     0.00  0.00      0.00  0.00 

9 เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควร แก่สมาชิกและ 2,620,000.00 5.00 1,800,000.00 2.13 
 ครอบครัว   ไม่เกินร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิ 

  
  

                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,400,232.80 100 84,560,289.29 100 

     การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  จะมีผลดังนี้     
ก  กลับมาเป็นของสมาชิก   (3)+(4)                     43,526,698.47 83.07 72,690,934.40 85.96 
ข   เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (1)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)               7,863,534.33 15.01 10,258,154.89 12.13 
              รวมเป็นของสมาชิกท้ังหมด (ก+ข) 51,390,232.80 98.07 82,949,089.29 98.09 

ค   เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (5) 980,000.00 1.87 1,581,200.00 1.87 
ง   เป็นของสันนิบาตสหกรณ์  (2)                    30,000.00 0.06 30,000.00 0.04 

                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,400,232.80 100 84,560,289.29 100 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งท่ี  13  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65  ได้มีมติ “เหน็ชอบ” 
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 

 

 ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
ที่ประชุมฯ ………………….......……………… 



- 90 - 
 

4.3  อนมุัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืม  
และการค้ าประกัน ประจ าปี 2565 

  

 
ด้วยกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ.2564   หมวด 2  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
และผู้จัดการ  ข้อ 7 บัญญัติให้ สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง
หรือเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน  เพ่ือจัดท า
นโยบายและแผนการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งดูแลและจัดการ
ลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกล่าว  

คณะกรรมการด าเนินการ จึงขอเสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมและ
การค้ าประกัน ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

นโยบายการฝากและการลงทุน 

1. การบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด  โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญใน
เรื่องของความสมดุลระหว่าง   "ความปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital)" กับ  "ผลตอบแทนจาก
การลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  เพื่อให้สมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพของการด ารงชีวิตที่เหมาะสม 

2. จัดให้มีกระบวนการการฝากและลงทุนที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยมีระบบ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  และข้อก าหนดการฝากและการลงทุนอย่างเคร่งครัดตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

3. ทบทวนและประเมินผลการจัดสรรเงินฝากและลงทุน ทุกระยะ 3 เดือน หรือ  เมื่อมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

4. กระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 

นโยบายการกู้ยืมและการค้ าประกัน 

1. การจัดให้มีหลักการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วโดยใช้ใบหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน    

2. จัดให้มีการทบทวน และประเมินการกู้ยืมและการค้ าประกันทุกปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
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แผนการฝาก การลงทุน การกู้ยืมและการค้ าประกัน 

1. ลงทุนในหุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ คพช. 
เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

2 .  ล งทุน ใน เ งินฝากและหุ้ นสามัญกั บชุมนุมสหกรณ์  เช่ น   ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทย จ ากัด  และ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด เป็นต้น 

3. ลงทุนโดยการออกเงินกู้ให้แก่สหกรณ์อ่ืน (สหกรณ์ใน ทร.) 

4. ลงทุนในบัตรเงินฝาก 

5. ลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่  13  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65  ได้มีมติ 
“เห็นชอบ” นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืม และการค้ าประกัน ประจ าปี 2565 

 
 ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
ที่ประชุมฯ ………………….......……………… 
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4.4  อนมุัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
  

 

 

แผนงานที่จะด าเนินการในป ี2565 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด พ.ศ.2548 ข้อ 63(5) เสนอแผนงานและ

งบประมาณรายรบั-รายจ่ายประจ าป ี คณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 65 ได้จัดท าแผนงานทีจ่ะด าเนนิการในป ี 2565 
โดยได้จัดท าแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปไีว้เรียบร้อยแล้ว  และน ามาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ ดังนี ้

                       แผนงานประจ าปี 2565 

รายการ ประมาณการ 
2565 

ค าชี้แจงประกอบ 

ประมาณการรายรับ     

  1. ดอกเบี้ยรับ              48,500,000.-  - จากการให้สมาชิกกู้ยืม และสหกรณ์อ่ืนกู้ยืม 
  2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 20,000.-  - จากเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ในธนาคารต่างๆ 
  3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 16,000,000.-  - จากเงินฝากในสหกรณ์อื่น ๆ    เงินฝาก ชสอ.,   

   และเงินฝาก ช.น.ส.ท. 

  4. ผลตอบแทนจากการลงทนุ    95,500,000   - จากการลงทนุในตราสารหนี้    พันธบัตรรัฐบาล 

       หุ้น ชสอ. และ หุ้น ช.น.ส.ท.   ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

  5. อื่น ๆ          10,000   - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ,    รางวัลสลากออมสิน , 

    รางวัลสลาก  ธ.ก.ส.  และอื่น ๆ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น  160,030,000  หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามหมื่นบาทถ้วน 

ประมาณการรายจ่าย     

 1. ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินรับฝาก 40,000,000 .- - เงินฝากออมทรัพย,์  เงินฝาก ออมทรัพย์ พิเศษ,  

  
 

    เงินฝากออมทรัพย์ ทวีสิน 
 2. ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืม         22,000,000.- - จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ / เบิกเกนิบัญชี 
3. ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในงบประมาณรอบปี  9,123,600.-  - จากการบริหารงาน(ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน) 

4. ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี   34,941,400.- - ค่าเสื่อมราคา  บ าเหนจ็เจ้าหนา้ที่  เงินตัดรอตัดจา่ย 

   ตั้งด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ปีท่ี 2 ฯลฯ 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 106,065,000.- หนึ่งร้อยหกล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน 

ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย      53,965,000  ห้าสิบสามลา้นเก้าแสนหกหมื่นหา้พันบาทถ้วน 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปี 2565 

รายการ 
ประมาณการ 

2565 
เหตุผล และ ความจ าเป็น 

1. หมวดเงินเดือน     
   เจ้าหน้าที่ สอ.อร. จ านวน 16 คน  5,650,000.- - ตามต าแหน่งและกรอบอัตราของสหกรณ์ และ 
       รับเจ้าหน้าทีท่ดลองงานจ านวน 4 คน  

รวม 5,650,000.- (หา้ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

2. หมวดค่าตอบแทน     
   2.1  หน่วยงานต่าง ๆ 30,000.- - ส าหรับหน่วยงานตา่งๆ ใน ทร. และ  อร. ที่ให้การ 
       สนับสนนุกิจการของ สอ.อร. 

   2.2  อร. 120,000.- - สนับสนนุกิจกรรมต่างๆ ของ อร.  

   2.3  ค่ารับรอง 60,000.- - ส าหรับการประชุมประจ าเดือนของ     

      คณะกรรมการด าเนินการและอนุกรรมการ 

       ฝ่ายตา่งๆ ,  ผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์,  ผู้แทนจาก 

       หน่วยงานต่างๆ  ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 

   2.4  ค่าพาหนะกรรมการ 160,000.- - ส าหรับการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการ   

   2.5  ค่าล่วงเวลา 150,000.- - ส าหรับเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงานเร่งด่วนนอกเวลาท าการ 

   2.6  ค่าตรวจสอบกิจการ 72,000.- - จ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ 

   2.7  ค่าสอบบัญช ี 110,000.- - จ่ายให้ผู้สอบบญัช ี

รวม 692,000.- (หกแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

3. หมวดค่าใช้สอย     

     3.1  การประชุมใหญ ่ 1,040,000.- ก)  เป็นของที่ระลึกส าหรับสมาชิกสามัญและ 
       สมาชิกที่เปน็พนักงานราชการจ านวน  
    2,724 คนๆ ละ 300.-บาท เป็นเงิน 817,200 บาท 
  ข) เป็นเงินจัดสรรตอบแทนหน่วยงานช่วยในการ 
     คัดสรรกรรมการด าเนินการชดุใหม่จ านวน 
     1,122 คนๆละ 30.-บาท เป็นเงิน  33,660.-บาท 
  ค)  ค่าเอกสารส าหรับการประชมุใหญ่ 
       เป็นเงิน  60,000.-บาท 
    ง)  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ เป็นเงิน 129,140.-บาท 
    3.2  วันสถาปนา  สอ.อร. 45,000.- - ท าบุญทางศาสนา 
    3.3  สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 200,000.- - ส าหรับค่ารักษาพยาบาล   ค่าช่วยเหลือบุตร   
      ค่าเครื่องแบบ คนละ 1 ชุด  และสงเคราะห์ตา่งๆ  
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รายการ ประมาณการ 
2565 

เหตุผล และ ความจ าเป็น 

    3.4  เงินสมทบประกนัสังคม 135,000.- -จ่ายสมทบประกนัสังคม 

    3.5  เงินสมทบกองทุนทดแทน 4,600.- -จ่ายสมทบกองทุนทดแทน 

    3.6  ค่าพาหนะ 30,000.- -ส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานนอกสถานที ่

    3.7  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000.- -ส าหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน 

    3.8  ประชาสัมพนัธ ์ 8,000.- -ส าหรับข่าวสาร   เอกสาร    และการแนะน า 

       ความรู้ให้แก่สมาชิก 

   3.9  ค่าซ่อมบ ารุงส านักงาน 50,000.- -จ่ายเป็นคา่ซ่อมบ ารุงรักษาส านกังาน 
  3.10 โครงการสัมมนากรรมการและ 
เจ้าหน้าที ่

170,000.- - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านงานสหกรณ์แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที ่

 3.11 โครงการวันออมแห่งชาต ิ 20,000.- - เพื่อจัดงานวันออมแห่งชาติประจ าปี 2565 

 3.12  ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 45,000.- - ส าหรับเจ้าหนา้ที่ดูแลระบบโปรแกรม 

 3.13  ค่าพาหนะช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ 270,000.- - ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,เหรัญญิก และผู้ช่วยเหฯ 

       ในต าแหน่งตา่ง ๆ      เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร  

3.14  ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส 30,000.- - ส าหรับเครื่อง server และเครื่องลูกข่าย 

3.15  เงินอุดหนุนและพฒันาโปรแกรม 100,000.- - ค่าเงินอุดหนุนดูแลระบบโปรแกรม สอ.มอ.รายปี  
 ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.มหาวิทยาลัย      คิดจากจ านวนสมาชิก 3,000 รายๆ ละ 12 บาท  
 สงขลานครินทร์ จ ากัด (สอ.ม.อ.)     เป็นเงิน 36,000 บาท 
   - ค่าเครือข่ายระบบโปรแกรมส าหรับ 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   
3.16 ค่าจัดพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ         25,000.- - เพื่อพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของ สอ.อร. 
3.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 9,000.- - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร 

3.18 ค่าธรรมเนียม TMB บิสสิเนส ทชั 30,000.- - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการอนุมัติจ่ายเงนิ 

   ระบบใหม่ เป็น ทีเอ็มบี บิสสิเนส ทัช 

3.19 ประชุมใหญ่วิสามัญ 200,000.- - ค่าพาหนะผู้แทนสมาชิก   50,000.- บาท 
   - ค่าเอกสารส าหรับประชุมฯ เปน็เงิน 20,000.-บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ เป็นเงิน 130,000.-บาท 
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รายการ 
ประมาณการ 

2565 
เหตุผล และ ความจ าเป็น 

3.20 ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 100,000.- - ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ส าหรับ พื้นที่ อร. 
สาขา อรม.และอจปร.รวม 3 แห่ง   เป็นรายเดือนๆ 
3,400 บาท เปน็เงิน 40,800 บาท 

  - ค่าเช่า Domain name รายปีๆ  ละ 2,500บาท   
  - ค่าเช่าพืน้ที่เครือข่ายระบบโปรแกรมปีละ 3,000บาท 
  - ค่าเช่าบริการ  LINE @ ปีละ 19,200 บาท 
  - ค่าเช่าบริการ ZOOM  MITTING ปีละ 5,400 บาท 
  - ค่าระบบรักษาความปลอดภัย(Firewall)ระบบ 

โปรแกรมปีละ 30,000 บาท 
3.21 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 100,000.- - ส าหรับใช้จา่ยต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินกิจการ 
      ของสหกรณ์ 

รวมค่าใช้สอยต่างๆ 2,631,600.- (สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
4. หมวดค่าวัสดุ   
    เครื่องเขียนแบบพิมพ์และของใช้ 150,000.- -.แบบพิมพ์ต่างๆ ส าหรับงานสหกรณ์ และเครื่องคอมฯ 

      ตลอดจนอุปกรณ์ และของใช้ประจ าส านักงาน 
รวมค่าวัสดุ 150,000.- (หนึ่งแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 

รวมค่าใช้จ่าย 9,123,600.- (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

5. ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี    
    5.1  ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,210,000.- - ส าหรับบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 
    5.2  ค่าเสื่อมราคา 300,000.- - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
    5.3  เงินรอตัดจ่าย 1,600.- - ค่าระบบโปรแกรม ตัดจ่ายปีที่ 4 ทั้งหมด 5 ปี  
    5.4 ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส      8,300.- - ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส ตัดจ่ายปีที่ 2 ทั้งหมด 4 ปี 

      (จากราคา 24,820 บาท ) 
   5.5 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,505,000.- - ส าหรับเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ 
   5.6 หนี้สงสัยจะสูญเงนิฝากสหกรณ์ 166,500.- - หนี้สงสัยจะสูญจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
   สหกรณ์อื่น    ( ปี 2565 = 5.27% ของยอดตั้งต้น) 
   5.7 ด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย 31,750,000.-  - ตั้ งด้อยค่าหุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ปีที่  2 ตาม

หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ ว 61  
รวมค่าใช้จ่ายทางบัญชี 34,941,400.- (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 44,085,000.- (สี่สิบสี่ล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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6. หมวดครุภัณฑ์     
1. เครื่องโทรสาร   จ านวน  1  เครื่อง 7,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 

2. เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (passbook) 1 เครื่อง 40,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดมิหากช ารุดใช้งานไม่ได ้

3. Client Computer  หรือ notebook  25,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดมิหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 
พร้อมเครื่องส ารองไฟ จ านวน  1  ชุดเครื่อง     
 4. เครื่องส ารองไฟ ส าหรับ server 80,000.- -ส าหรับ server เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งเริ่ม 
   เสื่อมสภาพตามการใช้งานมาแล้ว 7 ปี 

 5. ซอฟแวร์ลายเซ็นส์ office  40,000.- -ส าหรับระบบโปรแกรม 

รวมครุภัณฑ์ 192,000.- (หน่ึงแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
หมายเหตุ   1.  การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถัวเฉลี่ยได้ทุกหมวด    ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ 
              2.  กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม ่ ขออนุมัติจ่ายไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิม เพื่อให้งานประจ าด าเนินการไป 
                   ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่  13  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ.65  ได้มีมติ 
“เห็นชอบ” แผนงานและงบประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2565 

 
 ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
ที่ประชุม............................ 
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4.5  อนุมตัิวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2565 
  

 

 ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อ 17  ก าหนดไว้ว่า   วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินการ วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้   
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์    

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด     หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ 
ค้ าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง  

 จากส าเนาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเหน็ชอบวงเงินการกู้ยืม หรือ
การค้ าประกนัของสหกรณ์ พ.ศ. 2561  ซึ่งประกาศ ณ วนัที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ดงันี ้

ข้อ 7.2  หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 

            7.2.1  พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้วรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์  ตามงบทดลอง  
ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่      

   กรณีสหกรณ์ที่มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบัน  ให้พิจารณาจากทนุเรือนหุ้น  หลังหัก
ผลขาดทนุสะสมแล้ว  กรณีสหกรณ์ใดมีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้น   ในการก าหนดวงเงินการ
กู้ยืมจะต้องเสนอแผนฟืน้ฟูการด าเนินงานของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบด้วย และในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบวงเงนิการกู้ยืม ให้พิจารณาความเปน็ไปได้ในการจัดหาเงินทนุเพื่อด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  แต่ต้องไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ในข้อ 7.2.2 หรือเท่ากับที่สหกรณ์ก่อหนี้ภาระผูกพันไว้แล้ว 

    7.2.2 ก าหนดค่าสัมประสทิธิ์ในการค านวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของ
สหกรณ์ ดังนี้ 

   ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน  1.5  เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุน
ส ารองของสหกรณ์ 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 สอ.อร. มีทุนเรือนหุ้นจ านวน 1,272,629,060.- บาท   และทุนส ารองจ านวน 
233,620,721.68 บาท รวมเป็น 1,505,249,781.68 บาท การก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินการกู้ยืมของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ คือ 

        1,505,249,781.68  X  1.5  เท่า   =    2,259,374,672.52 

 ในปี 2564  สอ.อร.ได้ใช้วงเงนิการกู้ยืมหรือการค้ าประกันไปทั้งสิ้น 1,600,000,000.- บาท (หนึ่งพนัหก
ร้อยล้านบาทถ้วน) 

ดังนั้นในปี 2565 สอ.อร.ขอถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันจ านวนไม่เกิน 2,200,000,000 บาท 
(สองพันสองร้อยลา้นบาทถ้วน)  เท่ากับปีก่อน 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 คร้ังที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65 ได้พิจารณาแล้ว มีมต ิ
“เห็นชอบ”  วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2565 จ านวน 2,200,000,000 บาท (สองพัน
สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

   ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ที่ประชุม ฯ ………………………. 
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4.6   เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2565 
   

 

ตามข้อบังคับ  สอ.อร.  ข้อ 84   ก าหนดไว้วา่ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคล ภายนอก 
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ เป็นการประจ าปี  จ านวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

ข้อ 85 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหนง่ได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปี ถ้าเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ปพลางก่อน   
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ า” 

ในปี 2565 นี้ สอ.อร. ได้ออกประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  ปรากฏว่ามีผูส้มัครเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของ สอ.อร.  จ านวน  2  รายคือ 

รายละเอียด 
ผู้สมคัรรายท่ี 1  :   

นางดาริษา  อร่ามเรือง 

ผู้สมคัรรายท่ี 2   :     
บริษัท ทเีค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

โดย น.ส.คณพิชญ์   นาคคง    
ระยะเวลาปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ 

1. เข้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง  เดือนละ 1 ครั้ง  1. เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายใหผู้้ช่วยเข้าตรวจสอบบัญชี 
เดือนละ 1 ครั้ง      

การรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
 

1. รายงานการตรวจสอบกิจการทกุครั้งท่ีเข้า 
  ตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมกับ 
  คณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผล  
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดท ารายงาน 
   ผลการตรวจสอบฯเสนอต่อที่ประชุมฯ 

1. รายงานการตรวจสอบกิจการทกุครั้งท่ีเข้า 
  ตรวจสอบ  และเข้าร่วมประชุมกับ  
 คณะกรรมการเดือนละ1 ครั้ง เพ่ือรายงานผล  
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดท า 
  รายงานผลการตรวจสอบฯเสนอต่อที่ประชุมฯ 

ค่าธรรมเนียม 
การตรวจสอบ 

 ปีละ 72,000 บาท   โดยเบิกจ่ายเป็นราย  
 เดือน ๆละ 6,000 บาท    

  ปีละ 154,080 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)  
  โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน    

การให้บริการอื่นๆ 1. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารการเงิน   
    การบัญชี  การภาษีอากร  และการควบคุม 
    ภายในของสหกรณ์   
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจ า 
    ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารการเงิน  
    การบัญชี  ตามที่เห็นสมควร 
  
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจ า  
  ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 

ข้อมูลอืน่ๆ เพ่ิมเติม 1. รับจ้างอิสระ ไมไ่ด้สังกดันิติบุคคล  
2. ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑติ(การจัดการ)  
    มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้รวจสอบกิจการขั้น 
    พื้นฐาน  และหลักสตูรผูต้รวจสอบกิจการขั้นกลาง 
 4. ประสบการณด์้านการตรวจสอบบัญชี เป็น 
    ผู้สอบบญัชี  สหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
   ปี พ.ศ.2530–2557 

1. มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามที่ 
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
2. ด าเนินการตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทางด้านวิชาชีพและหลักเกณฑ์ของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

3. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

  - ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าส านักงาน คือ 
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รายละเอียด 
ผู้สมคัรรายท่ี 1  :   

นางดาริษา  อร่ามเรือง 

ผู้สมคัรรายท่ี 2 :   
บริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด   

 โดย  น.ส.คณพิชญ์  นาคคง 
ข้อมูลอืน่ๆ เพ่ิมเติม 
(ต่อ) 

5. อดีตผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ท่ี 2 รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชี 6 
จังหวัด ในภาคตะวันออก 
6. เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพย์ 
กรมวิชา การเกษตร จ ากัด  ปีสิ้นสุดทางบัญชี 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 
7. เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพย์  
กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด  ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันท่ี 
31 ธันวาคม2562 ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันท่ี 31 
ธันวาคม2563 และ ปีสิ้นสดุทางบัญชี วันท่ี 31 
ธันวาคม2564 

     นางสาวคณพิชญ์   นาคคง    
   - ผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง  คือ  
    นางสาววาสนา  แย้มเกสร 
4. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 
   - สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ ากัด    
     ตั้งแต่ปี 2554 - 2565 
   - สอ.โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด  ตั้งแต ่ 
     ปี 2560 - 2565 
   - สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
     จ ากัด ตั้งแต่ 2561 - 2563 
   - สอ.พนักงานโอสถสภา จ ากัด  ปี 2561 และ   
     ปี 2564 
   - สอ.กรมอนามัย จ ากัด ปี 2561 และปี 2563  
   - สอ.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  ปี 2561   
     และปี 2564 
 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 คร้ังที่  12  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65  ได้มีมติ “เห็นชอบ” 

1. เลือก   นางดาริษา  อร่ามเรือง     เป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565  โดยมีค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบเดือนละ 6,000 บาท  หรือปีละ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

2. เลือก  นางสาวคณพิชญ์  นาคคง  เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองประจ าปี 2565 โดยมีค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบปีละ 154,080 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนแปดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 

 ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุมฯ  มีมติ………………….………….....  
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4.7  คัดเลือกผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  ประจ าปี  2565 
 

 

           กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ก าหนดว่า “สหกรณ์ใดที่มีทุนด าเนินการตั้งแต่  100  ล้านบาท ขึ้นไป 
จะต้องจ้างผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต” 

สอ.อร.ได้ออกประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีในปี 2565 ปรากฏว่าได้มีผูส้นใจเสนอจ านวน 3 ราย  คือ 

                                                      ผู้สมัครรายที่ 1                           ผู้สมัครรายที่ 2 

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

 ล าดับที่ 1 นายเอกชัย  เตียววงศ์ไทย  หรือ  
 ล าดับที่ 2 น.ส.เบญจมาภรณ์  ฤกษ์วิชานันท์ 

จาก  บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด 

ล าดับที่ 1    นาย ณัฐวุฒิ  จิตตรง     หรือ 
ล าดับที่ 2    นายอิทธิพงศ์ สุขศาลา 
บริษัททีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบญัชี   
 - จ านวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
 
 
 
 - จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบญัชี 

 
- ปฏิบัติงานตามแผนการสอบประมาณปีละ 
5 ครั้ง (รวมการเข้าประชุมกรรมการและ
ประชุมใหญ่) โดยเฉพาะการสอบบัญชี
ระหว่างปีและสิ้นปีแต่ละครั้งใช้เวลา 3-5 วัน 
-ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  ไม่น้อยกว่า 3-5 คน 

 

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

2. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
 - รายงานการสอบบัญชีระหว่างป ี
 
 - รายงานการสอบบญัชีประจ าป ี

 
-รายงานการสอบบญัชีระหว่างปีใหส้หกรณ์
ทราบ ภายหลังการเข้าตรวจ 1 สปัดาห ์
-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม
ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด 

 
- รายงานการสอบบญัชีระหว่างปีใหส้หกรณ์
ทราบ   
-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม
ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

3. บริการอื่น ๆ 
 

- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงิน 
  การบัญชีตามที่เห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม 
  คณะกรรมการฯ ตามทีส่หกรณ์รอ้งขอ 

- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงิน 
  การบัญชีตามที่เห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญห่รือประชุม 
   คณะกรรมการฯ ตามทีส่หกรณ์นดัหมาย 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมปีละ 110,000 บาท 
แบ่งจ่าย 3 งวด ดังน้ี 
1.งวดท่ี 1 -2 ช าระงวดละ 30 ,000 บาท  
2. งวดท่ี 3 ช าระ 60,000 บาท  

ค่าธรรมเนียมปีละ 110,000 บาท   
แบ่งจ่าย จ านวน 3 งวด 
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            ผู้สมัครรายที่ 3                           
รายละเอียด 

การเสนอบริการสอบบัญชี 
นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม 

จาก  ส านักงานสอบบัญชี เอส.พี. จ ากัด 
1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี   
 - จ านวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
 - จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

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

2. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
 - รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี 
 - รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 

 
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

3. บรกิารอื่น ๆ 
 

- ให้ค าแนะน าในด้านภาษี อากร กฎหมายสหกรณ์  กฎหมายการเงิน ตามท่ีเห็นสมควร 
- จัดท าบทวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีตามแนว COSO และ CAMEL 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการฯ   ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปีละ 120,000 บาท 
จ่ายช าระเมื่อแล้วเสร็จ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งท่ี  12  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65  ได้มีมติ “เห็นชอบ” 

 1. เลือก นายเอกชัย  เตียววงศ์ไทย หรือ นางสาวเบญจมาภรณ์  ฤกษ์วิชานันท์  จากบริษัท เอ็น.เอส.เค. 

จ ากัด   เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 นี้   โดยมีค่าธรรมเนียมปลีะ  110,000 บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  2. เลือก  นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม  จาก ส านักงานสอบบัญชี เอส.พี. จ ากัด   เป็นผู้สอบบัญชสี ารอง

ประจ าปี 2565 นี้   โดยมีค่าธรรมเนียมปีละ  120,000 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

       ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุมฯ  มีมต…ิ……………….…………..... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาธุ สาธุ สาธ ุ 
จะนุ่งขาวหรือห่มขาวไปเขา้วัด  ยงัไมไ่ด้บุญเท่า คดิด ีพูดด ีและปฏบิัตดิี 

จะอยู่ที่ไหนก็ดี ใส่สีอะไรก็ดี ขอให้มี...ใจบุญใจกุศลก็พอ   
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4.8   เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2565 
 

 
 

ผู้จัดการ จ านวนกรรมการด าเนินการของ สอ.อร. มีทั้งสิ้น 15 นาย  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและ
เหรัญญิก ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่  และกรรมการที่คัดสรรจากเขตต่างๆ อีก 10 กลุ่ม จ านวน 10 นาย  น ามาเลือกตั้ง
ในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่คัดสรรจากสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์  และมีความรู้ความสามารถ
ในด้านการสหกรณ์ ซึ่งคัดสรรโดยประธานอีก 3 นาย  แล้วน ามาเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีด้วยเช่นกัน    

ส าหรับปี  2565 มีกรรมการด าเนินการจากหน่วยต่างอยู่ในวาระ (อยู่ต่อ) จ านวน 7 นาย และ 
มีกรรมการด าเนินการที่ครบวาระ จ านวน  7  นาย  ขอลาออก 1 นาย  รวมกรรมการด าเนินการทั้งสิ้น  15  นาย ดังนี ้

1. พล.ร.ท.วิโรจน์ นิลพงษ์ ประธานกรรมการ วาระที่ 1  ปีที่ 1 (อยู่ต่อ 1 ปี) 
2. ร.ท.สุริยา โลธิเสน เหรัญญิก วาระที่ 1  ปีที่  2 ครบวาระ 
3. พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์ คัดสรรจากประธาน วาระที่ 2  ปีที่ 1 (อยู่ต่อ 1 ปี) 
4. พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม คัดสรรจากประธาน วาระที่ 1  ปีที่ 2 ครบวาระ 
5. น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด คัดสรรจากประธาน วาระที่ 1  ปีที่ 2 ครบวาระ 
6. น.อ.วัฐนัย ข าละม้าย   กลุ่มที่ 1 นขต.บก.อร. วาระที่ 2  ปีที่ 2 ครบวาระ (หยุดพัก) 
7. พล.ร.ต.ธิติ นาวานุเคราะห ์ กลุ่มที่ 2 กผช.อร. วาระที่ 1  ปีที่ 2 ครบวาระ 
8. น.ท.มนตรี ทาคง กลุ่มที่ 3 กพช.อร. วาระที่ 1  ปีที่ 1 (อยู่ต่อ 1 ปี) 
9. ร.อ.ณรงค์ ชูชื่น กลุ่มที่ 4  ศพด.อร. วาระที่ 1  ปีที่  2 ครบวาระ 

10. น.อ.ภูธรา   อินม่วง   กลุ่มที่ 5  อธบ.อร. วาระที่ 2  ปีที่  2 ครบวาระ (หยุดพัก) 
11. พล.ร.ท.บงกช   ผาสุข กลุ่มที่ 6  นอกหน่วย วาระที่ 1  ปีที่ 1 (อยู่ต่อ 1 ปี) 
12. พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน   กลุ่มที่ 7  อจปร.อร. วาระที่ 1  ปีที่  1 ลาออก 
13. น.อ.นพปฎล ชะนะ    กลุ่มที่ 8  อรม.อร. วาระที่ 1  ปีที่ 1 (อยู่ต่อ 1 ปี) 
14. น.อ.พรชัย    จ้อยจ ารูญ    กลุ่มที่ 9  ชย.ทร. วาระที่ 2  ปีที่ 1 (อยู่ต่อ 1 ปี) 
15. น.อ.วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์  กลุ่มที่ 10 อล.ทร. วาระที่ 2  ปีที่ 1 (อยู่ต่อ 1 ปี) 

และในปี 2565 นี้  ได้มีการคัดสรรกรรมการด าเนินการทดแทนกรรมการที่ว่างลง รวมเป็น 8  นาย ดังนี ้
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     อ่ าสอาด   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   ……………………  
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4.9  การลงทุนของสหกรณ ์ประจ าปี 2565 
 

ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 “ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ของสหกรณ์”  ลงวันที่ 17 พ.ย.63  ไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ  3   เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
(1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
(2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผูร้ับรอง   สลักหลัง  หรือรับอาวัล  หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร

เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดชอบ 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4)  บัตรเงินฝาก  หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ซึ่ง

สถาบนัคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีน่ติิบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิตบิุคคลเฉพาะกิจ  เพื่อการแปลงสินทรัพย์เปน็หลักทรัพย์ พ.ศ. 
2540  และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นัน้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป   จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(6) หุ้นกู ้ ที่ได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(7)  หน่วยลงทนุของกองทุนรวม ที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(8)  หน่วยลงทนุของกองทุนรวม ที่มีวัตุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ข้อ  4   การน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7)  รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ฯลฯ 

อน่ึง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  สอ.อร. ทุนส ารอง   233,620,721.68 บาท   
ดังนั้น   เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.อร.  เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และไดร้ับผลตอบแทน

การลงทุนที่ดี คณะกรรมการด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของ สอ.อร. น าเงิน
ไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์  ตามข้อ  3 (7) ได้จ านวนไม่เกิน 233,620,721.68 บาท  (สองร้อยสามสิบสามล้าน
หกแสนสองหม่ืนเจด็ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสบิแปดสตางค์) 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 65  คร้ังที่  12  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65   ได้มีมติ “เห็นชอบ” 
การลงทุนของสหกรณ์ ประจ าป ี2565 

 ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ที่ประชุมฯ……………………….. 
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4.10 อนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 

     
 
ในปี 2565 สหกรณ์มีแผนงานที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล หรือ ไพรเวทฟันด์  

(Private Fund) ทั้งนี้การฝากหรือการลงทุนจะด าเนินการตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.2545 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอ่ืน
ของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การลงทุน
ดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้องในขณะนั้น 

อนึ่ง การน าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลนั้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด า เนินการ ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ เป็นไปตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์  
ที่ กษ 0216/5057 ลงวันที่ 26 เมษายน 2545 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 65 ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65 ได้มีมติ 
“เห็นชอบ” ให้เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการ อาจน าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดย
กองทุนส่วนบุคคล ดังกล่าว 

ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
ที่ประชุมฯ……………………….. 
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เรื่องอื่น ๆ 

 
 

 
 

        

 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5 

 &&&  
 ล้มหรือลุก...อย่าไปทุกข์กบัชีวติ 

ถูกหรือผิด...อย่าไปคิดหนีปัญหา 
ดีหรือแย่...อย่าไปแคร์คนนินทา 
ชมหรือดา่...อย่าไปรับให้กลับคืน 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องอื่น ๆ 

 
 

             ระเบียบวาระนี้  เป็นของสมาชิกเท่านั้น  ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม   
ขอเชิญได้ 

                         (ควรเป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มิใช่เร่ืองส่วนตัว) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 กล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา   …………………………..                   
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รายงารการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 

 

ผนวก ก 
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รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

วันจันทร์ที่  8  มีนาคม  พ.ศ.2564 
ณ ห้องชมวัง  อาคารราชนาวิกสภา   

 
 
ผู้มาประชุม 1. พล.ร.ท.กวี  องคะศิลป์ ประธานกรรมการ (ประธานในท่ีประชุมฯ ) 

 2. พล.ร.ต.อุดม  แก่นจันทร์ รองประธานกรรมการ 
3. พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม        รองประธานกรรมการ                               

                           4. พล.ร.ต.สกล  สิริปทุมรัตน ์ รองประธานกรรมการ 
5. พล.ร.ต.ธิต ิ  นาวานุเคราะห ์ กรรมการ 

                             6. น.อ.วิสิทธ์ิ  กุลสมบรูณ์สินธ ์ กรรมการ 
 7. น.อ.พรชัย  จ้อยจ ารูญ กรรมการ                                                                                     
                             8. น.อ.วัฐนัย  ข าละม้าย  กรรมการ                                    
                             9. น.อ.ภูธรา  อินม่วง  กรรมการท าหน้าที่ผูจ้ัดการ 
 10. น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด   กรรมการและเลขานุการ  
 11. น.ท.กมล  ศิริไล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                        
                            12. ร.อ.ณรงค์  ชูช่ืน  กรรมการ 
                            13. ร.ท.สุวิทย์  ผิวขาว   กรรมการและเหรัญญิก 
 14. ผู้แทนสมาชิกมาประชุม  จ านวน  122  คน  ( ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จ านวน 140 คน ) 
  15. เจ้าหน้าท่ี สอ.อร.    จ านวน  14  คน   
 
ผู้ไม่มาประชุม        เนื่องจากติดภารกิจ    

1. พล.ร.ต.อภิรมย์ เงินบ ารุง  กรรมการ 
2. น.อ.ศัลย์  แสวงพานิช กรรมการ 

     
ผู้เข้าร่วมประชุม      1.  นางดาริษา      อร่ามเรือง    ผู้ตรวจสอบกิจการ         
                             2.  นาย ชัชวาล      เงินนาค       ตัวแทนผู้สอบบัญชี 

    3.  นางวิวาห์พร      ลักษณะโภคิน ผู้แทนส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
    4.  นางสาว ปิยะพร      นิมาดร      ผู้แทนส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

                             5.  น.อ.อาคเนย์      บุญมี          เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ  
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ      

        
เร่ิมประชุมเวลา  0900 

พล.ร.ท.กวี  องคะศิลป์   ประธานกรรมการฯ  ขณะนี้มผีู้แทนสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 
122 คน  ซึ่งเกินกว่า 100 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อ 54   จึงขอเปิดการประชุม ณ บดันี ้
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ขอให้ท่ีประชุมใหญ่ฯ ร่วมกันพิจารณาไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือรายงานประจ าปี 2563 ซึ่ง
ได้แจกจ่ายให้แก่สมาชิกแล้ว  เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว  
  น.อ.พลกฤษณ์  เมฆขุนทด    เลขานุการ  ขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้แก้ไขหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 
2563  ดังนี ้
  หน้าท่ี 55   ตารางช่องที่ 1 บรรทัดที่ 16  ข้อความเดิม “เงินอดหนุน”  แก้ไขเป็น “เงินอุดหนุน”   
  หน้าท่ี 109 ตารางช่องที่ 3 บรรทัดท่ี 18  ข้อความเดิม “saver”  แก้ไขเป็น “Server”   
  หน้าท่ี 111 ตารางช่องที่ 1 บรรทัดท่ี 3    ข้อความเดิม “notbookr”  แก้ไขเป็น “Notebook”   
       

ที่ประชุมใหญ่ฯ      รับทราบ  และไม่มผีู้ใดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม       
                                                   

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองท่ีประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ   
พล.ร.ท.กวี  องคะศิลป์     ประธานกรรมการฯ    มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ดังนี ้

1. ในการประชุมใหญ่วันนี้   สอ.อร. ได้เชิญผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สอ.อร. 
ในรอบปี 2563  ที่ผ่านมา  เข้าร่วมประชุมด้วย   จึงขอแนะน าให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

1.1 ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 จ านวน 2  คน   คือ 
              1.1.1  นาง วิวาห์พร    ลักษณะโภคิน       

1.1.2  นางสาว ปิยะพร    นิมาดร 
 1.2 ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี   บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด    

          นาย ชัชวาล      เงินนาค 
 1.3  ผู้ตรวจสอบกิจการ       
           นาง ดาริษา    อร่ามเรือง 

                                       1.4  ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ 
                   น.อ.อาคเนย์ บุญมี      
             เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ 
 

การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในปีนี้   เป็นการประชุมโดยผู้แทนสมาชิก    ขอให้ผู้แทนสมาชิกทุก
ท่านท าหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์  ตลอดจนออกเสียง แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์  และเสนอปัญหา
ของสมาชิกต่อที่ประชุมใหญ่          

ในโอกาสที่ได้เข้ามาบริหาร สอ.อร. ในต าแหน่งประธานกรรมการ   ก็ได้มีนโยบายในการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นให้
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    โดยก าหนดเพดานการถือ
หุ้นสูงสุดของสมาชิกสามัญแต่ละคนไม่เกิน 1,000,000 บาท  ส าหรับสมาชิกสมทบแต่ละคนถือหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 
บาท  โดยก าหนดเพดานการถือหุ้นสูงสุดของสมาชิกสมทบไม่เกิน 100,000 บาท 
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                     หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย ์      เพดานสูงสุดไมเ่กินบัญชีละ  3,000,000  บาท  โดย 

                                ก.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              ฝากได้บัญชีละไม่เกิน  30,000 บาท ต่อเดือน 
                                ข.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ       ฝากได้บัญชีละไม่เกิน   30,000 บาท ต่อเดือน 
 

                    ในปี 2563 ที่ผ่านมา   ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ ดังนี้                

ก. ระดับมาตรฐานดีเลิศ 
ข. ระดับมาตรฐานดีมาก 
ค. ระดับมาตรฐานดี 
ง. ไม่ผ่านมาตรฐาน 

                      ซึ่ง สอ.อร. ได้ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ           

            ระหว่างปี 2563  นับเป็นปีหนึ่งที่คณะกรรมการด าเนินการ 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.ได้มีโครงการพักช าระหนี้เงินกู้สามัญเป็นระยะเวลา 3 เดือน  โดยรอบแรกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และรอบที่สอง
เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564   เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนช าระเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้กู้เงินท่ีแสดงความประสงค์ในการขอผ่อนผันเพื่อ
พักการช าระหนี ้ 

                      4. ปัญหาของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งขาดสภาพคล่อง เนื่องจากการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง 
จนไม่สามารถบริหารกิจการต่อไปได้   จ าเป็นต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง    และจากกรณีนี้เอง  สอ.อร.มีการ
ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   ซึ่งในปี 2563 สอ.อร.ต้องได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริษัท การบินไทย  จ ากัด (มหาชน)  แต่กลับต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากการพักช าระหนี้ทุกประเภท ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ        

  ตามที่ทราบกันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จ านวน 74 สหกรณ์  มีการลงทุนไว้กับ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) รวมเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท   โดย สอ.อร. เป็น 1 ใน 74 สหกรณ์  ที่เป็นผู้ลงทุนดังกล่าวด้วย  ซึ่งอาจท าให้
สมาชิกสอ.อร.เกิดความวิตกกังวลใจต่อข่าวสารดังกล่าว นั้น   สอ.อร.ขอเรียนช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

 1. ลักษณะการลงทุนของสอ.อร.กับบริษัทการบินไทย 

                    1.1 สอ.อร. ได้มีการลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ ภายใต้กรอบการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 62(7)    และประกาศคณะพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์ พ.ศ.2558  ในลักษณะการลงทุนในหุ้นกู้    โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย โดยหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ  
ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลของเครดิตเรตติ้งท่ีระดบั A สูงกว่าการลงทุนที่ พรบ.สหกรณ์ก าหนดที่ระดับ A -  
( เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563  ปรับเป็นระดับ BBB  และปรับลดลงอีกครั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563  ปรับเป็นระดับ C )    
สหกรณ์จึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยฯ  ซึ่งตามกฎหมายแล้ว  สอ.อร.เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้น 
กรณีหากต้องมีการสะสางหนี้   นั่นหมายความว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จากสินทรัพย์ทั้งหมดก่อนผู้ถือหุ้น 
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                  1.2 สอ.อร.เริ่มลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ   เนื่องจากเห็นว่าบริษัทการบินไทยฯ เป็น
รัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงและรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นหลัก   โดยลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ ครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551  จ านวน 20 ล้านบาท  (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.5 ต่อปี ครบก าหนดแล้วเมื่อปี 2556)  และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
สอ.อร.ได้มีการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยมาอย่างต่อเนื่อง   และหยุดลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ เมื่อเดือน 
มิ.ย.ปี พ.ศ. 2560   โดยได้รับผลตอบแทนในลักษณะดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ   หลายปีที่ผ่านมา สอ.อร.ได้รับผลตอบแทนเป็น
ดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.84%  จากบริษัทการบินไทยฯ  หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 11.91 ล้านบาท    รวมได้รับ
ดอกเบี้ยมาแล้วท้ังสิ้น 154,844,396.04  ล้านบาท   เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี    ซึ่งส่งผลให้สอ.อร.ได้รับผลก าไร ท าให้
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นตามสมควร   ซึ่งสมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงานของ สอ.อร.มาโดยตลอด  

                  1.3  ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    บริษัทการบินไทยฯ มีสินทรัพย์รวม 256,665 ล้านบาท  
มีหนี้สินรวม 244,899 ล้านบาท   การมีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สินรวม  เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าหากมีการขายทรัพย์สินหรือ
ขายบริษัทการนไทยฯ  หากขายได้มูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามบัญชี  จะท าให้เจ้าหนี้หรือ สอ.อร.ได้รับช าระหนี้คืน  
             2. จ านวนเงินลงทุนกับบริษัทการบินไทยฯ  

              2.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สอ.อร.มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ จ านวน 15 สัญญา  
   2.2  จ านวนเงินลงทุนของสอ.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

กู้ยืมจ านวน 1,084 ล้านบาท (ร้อยละ 28.2 ของสินทรัพย์รวม) ส่วนที่เหลือร้อยละ 72 ของสินทรัพย์รวม   น าไปลงทุน
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 จ านวน 635 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 16.5  
ของสินทรัพย์รวม   จ านวนเงินดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ หรือจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อทุน
เรือนหุ้นหรือเงินฝากทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับ สอ.อร. กล่าวคือทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกยังคงมีอยู่ครบถ้วนทุกบาท
ทุกสตางค ์

4. ผลตอบแทนภายจากหุ้นกู้ บริษัทการบินไทยฯ ในปี 2563 
     ในปี 2563 สอ.อร.ระงับการรับรู้ รายได้ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้  บริษัท การบินไทย ฯ จ านวน 
29,599,050.68 บาท   ท าให้ก าไรสุทธิที่พึงได้ต่ ากว่าประมาณการ  ส่งผลท าให้การจัดสรรก าไร เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
ปรับลดลงตามไปด้วย  
   5. ผลกระทบกรณีบริษัทการบินไทยฯ ล้มละลาย 

   หากบริษัทการบินไทยฯ เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาล  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้   จะต้องน าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่มาจ าหน่ายเพื่อช าระหนี้  หาก สอ.อร.ได้รับ  
ช าระหนี้ไม่เต็มจ านวนคาดการณ์ว่าจะได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหนี้ทั้งหมด ส่วนที่ไม่ได้รับช าระหนี้   
สอ.อร.อาจต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวังทางบัญชี ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี   ซึ่งการ 
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวจะกระทบต่อผลก าไรของ สอ.อร.บ้าง   แต่ สอ.อร.ขอยืนยันว่ าจะยังคงจัดสรรก าไรสุทธิ ให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  ตลอดจนการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก
ได้ตามสัดส่วนก าไรที่เกิดขึ้น ในแต่ละปี 
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           6. แนวโน้มในการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยฯ      
     เมื่อ 2 มี.ค.64  บริษัทการบินไทยฯ (ผู้ท าแผนฯ) ได้ยื่นเสนอแผนฯ ต่อกรมบังคับคดี  ขั้นตอนต่อไป  
หลังจากท่ีกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี รับแผนฟื้นฟูกิจการไปแล้ว   จะส่งแผนให้กับเจ้าหนี้รับทราบ   และจะมี
การนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนก่อน ว่าจะเห็นชอบหรื อคัดค้านแผนฯ   หากไม่มีการคัดค้าน 
แผนฟื้นฟูกิจการแล้ว   คาดว่าบริษัทการบินไทยฯ จะจัดประชุมเจ้าหนี้ในวันที่  12 พ.ค.2564   ณ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เพื่อลงมติขอความเห็นชอบ จากนั้น ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน  และ
แต่งตั้งผู้บริหารแผนฯ การบินไทยจะเข้าสู่การด าเนินการตามแผนฟื้นฟู ต่อไป 

7. ยืนยันไม่กระทบต่อทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิก 
         ขอเรียนว่า   กรณี บริษัท การบินไทยฯ จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ก็ตาม  สอ.อร.ยังคง

ยืนยันในนโยบายส าคัญ คือ  การรักษาเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกทุกคน ให้มีความมั่นคงและปลอดภัย    เพียงแต่
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้ประเมินไว้ว่า  อาจส่งผลกระทบกับสมาชิกในด้านอัตราเงินปันผล และ
อัตราเงินเฉลี่ยคืน ในแต่ละปีบ้าง  

   สอ.อร. ยังคงยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์   รวมทั้งภายใต้
แนวคิดนโยบายคุณภาพ คือ “มิได้หวังก าไรสูงสุด แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก” 

  ซึ่งจากปัจจัยด้านต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมานี้   เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ก าไรสุทธิของ สอ.อร. ในปี 2563   
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ประมาณการไว้  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.และฝ่ายจัดการ  ได้มีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนติดตามการด าเนินงานของบริษัทการบินไทยฯ อย่างต่อเนื่อง   ซึ่ง สอ.อร.ได้มีการ
ยื่นค าร้องขอรับช าระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 
เรียบร้อยแล้ว   หากมีความคืบหน้าประการใด  สอ.อร.จะออกประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ต่อไป 

 
ที่ประชุมใหญ่ฯ         รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่  2    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  ( เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2563 ) 

   น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขนุทด   เลขานุการฯ    ขอให้ท่ีประชุมใหญ่เปิดหนา้ 22  เพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมใหญส่ามญั ประจ าปี 2563   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563                          
    ที่ประชุมใหญ่ฯ    ไม่มีการแก้ไขและมมีติ “ รับรอง” รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563    
 

น.อ.ภูธรา  อินม่วง    ผู้จัดการ     ขอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
สอ.อร. ชุดที่ 64 ประจ าปี 2563   รายละเอียดหน้าท่ี 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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  ด้านหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 
  หนี้สิน 
                   1 หน้ีสินหมุนเวียน                                 2,127,649,657.59  บาท 
                    2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน                           30,250,930.00  บาท 
                                   รวม                      2,157,900,587.59  บาท  

ทุนของสหกรณ์ 
            1  ทุนเรือนหุ้น                         1,280,677,890.00  บาท 
                   2  ทุนส ารอง         225,137,066.79  บาท 
                    3  ทุนสะสม                            10,378,714.15  บาท 
                    4  ก าไรจากเงินทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น                                  84,083,132.37  บาท 
                    5  ก าไรสุทธิประจ าปี                            84,560,289.29  บาท 
      รวมทุนของสหกรณ์                       1,684,837,092.60  บาท 
                                           รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                      3,842,737,680.19 บาท 

 
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     60,690,460.56  บาท 
 
  รายรับจากภายนอกสหกรณ์   

1 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร              24,653.04 บาท 
  2 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม              4,023,730.52  บาท 
  3 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น         16,487,975.70 บาท 
  4 ผลตอบแทนการลงทุน                    75,890,008.88  บาท 

5 รางวัลสลาก ธกส.                                   718,670.80  บาท      97,145,038.94 บาท   
           รวมรายรับท้ังสิ้น                                       157,835,499.50  บาท 

 
รายจ่าย 

  1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก             41,738,814.60  บาท 
  2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น  17,374,932.22  บาท 
  3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว          1,038,860.60  บาท 
  4 ค่าใช้จ่ายด าเนินการ              13,122,602.79  บาท            
          รวม                                  73,275,210.21  บาท 
                           ก าไรสุทธิ                      84,560,289.29  บาท 
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ผลการด าเนินงานในรอบปี 2563  คณะกรรมการด าเนินการได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก สอ.อร.และเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกโดยรวม ท้ังที่ยังอยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ซึ่งจะเป็นการให้สวัสดิการครบทุกช่วงอายุได้ครบถ้วน 
ดังนี ้

1. การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์      เป็นเงิน            113,000.00   บาท 
2. การใช้ทุนเพื่อการศึกษา   โดยจ่ายทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก    เป็นเงิน            219,000.00   บาท 
3. ทุนสวัสดิการ   โดยจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกท้ังสิ้น  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 คงเหลือสิ้นปี 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 จ านวน 571 สัญญา  เป็นเงิน      266,646,000.00  บาท 
                    กู้พิเศษ  จ านวน  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    
  จ านวนสมาชิกยกมา 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  รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  และชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จ ากัด  
 

น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ   แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ ทราบว่า สอ.อร.เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  และชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด  สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 

1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ปิดบัญชีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563   

(ผลประกอบการปี 2562)  มีสถานภาพ  ดังนี้ 



- 115 - 
 

 ณ  สิ้นปีทางบัญชี เมื่อวันท่ี  31 มีนาคม 2563 
  สินทรัพย์       153,781  ล้านบาทเศษ 
  ทุนเรือนหุ้น       30,606   ล้านบาทเศษ 
  ทุนส ารอง         2,299    ล้านบาทเศษ 
  ปันผล         5.30 %   ต่อปี 
  เฉลี่ยคืน         4.00 %   ต่อปี 
 ซึ่ง  สอ.อร.มีทุนเรือนหุ้นอยู่จ านวน  160  ล้านบาท 
 
2.  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จ ากัด 

                          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  จ ากั ด    ปิ ดบัญชี เมื่ อวันที่  30  กันยายน 2563   
( ผลประกอบการปี 2563 )  มีสถานภาพ  ดังนี้ 

 ณ    สิ้นปีทางบัญชี เมื่อวันท่ี  30  กันยายน  2563  
  สินทรัพย์     1,859  ล้านบาทเศษ 
  ทุนเรือนหุ้น      417  ล้านบาทเศษ   
  ทุนส ารอง         17  ล้านบาทเศษ 
  ปันผล    3.44 %  ต่อป ี
  เฉลี่ยคืน     1.25 %  ต่อป ี
 ซึ่ง สอ.อร.มีทุนเรือนหุ้นอยู่จ านวน  50  ล้านบาท 

 
 ที่ประชุมใหญ่ฯ        รับทราบ 

 
3.4  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร. ประจ าปี 2563      

นางดาริษา อร่ามเรือง   ผู้ตรวจสอบกิจการ     แถลงผลการตรวจสอบกิจการ สอ.อร. ในรอบปี 2563 
รายละเอียดหน้าที่ 62  ดังนี ้

          ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563    ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า  
นางดาริษา  อร่ามเรือง   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.อร.  ส าหรับปีทางบัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการและได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
เป็นประจ าทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่โดยสรุป  ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                   1.1 เพือ่ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ ์
                    1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการบญัชีและการควบคุมด้านการเงิน 

               1.3 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ 
                     1.4 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบประจ าเดือน   เสนอข้อสังเกต   และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ   ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
             2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
                    2.1 ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์      
                    2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ 
                    2.3 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
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                    2.4 ตรวจสอบการด าเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่   และ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ      
                    2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
              3. การปฏิบัติการด้านบริหารทั่วไป 
                     3.1 สหกรณ์ได้ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมไว้เพียงพอ เหมาะสมกับการด าเนินงาน   
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ     

          3.2 สหกรณ์ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปี ไว้อย่างเหมาะสม ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ สหกรณ์มีรายได้ต่ ากว่ายอดประมาณการจ านวน 34,064,500.50 บาท  
ส่วนค่าใช้จ่ายต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายทางบัญชีมียอดสูงกว่าประมาณการ จ านวน 1,505,675.23 
บาท ซึ่งได้แก่ เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ และหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้างรับหุ้นกู้บริษัทการ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) แต่ในภาพรวมสหกรณ์ได้ใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จ านวน  17,653,989.79 
บาท  

    4. การปฏิบัติด้านการเงิน 
                        4.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเงินเป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่   

                        4.2  เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น  ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้ 

 
     เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น มียอดถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือของบัญชีธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์

และสหกรณ์อื่น  ส าหรับเงินฝากสหกรณ์อื่นเป็นยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์จะได้รับเงินคืนปีละ 2 ครั้ง ภายใน 15  ปี มียอดยกมาจากปีก่อน จ านวน 2,643,761.49 
บาท ในปีน้ีได้รับช าระในส่วนของงวดที่ 5 จ านวน 38,926.48 บาท ส่วนงวดที่ 6 ถึงงวดที่ 10 ยังไม่ได้รับช าระ ณ วันสิ้นปีมี
ยอดคงเหลือ จ านวน 2,604,835.04 บาท   สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์ดังกล่าว จ านวน 690,800.77 
บาท ท าให้มียอดคงเหลือสุทธิ จ านวน 1,914,034.27 บาท       
               5. การปฏิบัติด้านการบัญชี      สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยมือและโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไป 
การบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 

                         
                         รายการ 

31 ธ.ค.2563 
(บาท) 

31 ธ.ค.2562 
(บาท) 

  + เพิ่มขึ้น - ลดลง 
           (บาท) 

เงินสด 174,285.00 184,000.00     -9,715.00 
เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร 74,990,791.92   59,402,539.55 +15,588,252.37 
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส. 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 
   รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 75,165,076.92 129,586,539.55 -54,421,462.63 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ 384,800,000.00 454,800,000.00 -70,000,000.00 
เงินฝากสหกรณ์อื่น – สุทธิ 1,914,034.27 2,131,722.36 -217,688.09 
   รวมเงินฝากชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น– สทุธิ 386,714,034.27 456,931,722.36 -70,217,688.09 
             รวม 461,879,111.19 586,518,261.91      -124,639,150.72 
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               6. การด าเนินงาน    
                   6.1 จ านวนสมาชิก   ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือดังนี้ 

การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  

                 6.2  การให้เงินกู้ยืม  ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือดังนี้ 

 
 สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่าย

เงินกู้ทุกประเภท  ได้แก่ค าขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน  และสัญญาค้ าประกัน   สหกรณ์จัดท าไว้เรียบร้อย ครบถ้วน จากการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชีคุมยอดปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน     

                    
6.3  การลงทุนทางการเงิน    สหกรณ์ลงทุนในหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์พันธบัตรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย หุ้นกู้ของบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์  มียอดคงเหลือ  ดังนี ้
     สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2563 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์  มีเอกสารหลักฐานประกอบการรับ-จ่ายเงินลงทุนและผลตอบแทนครบถ้วน สหกรณ์มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนจ านวน 84,083,132.37 บาท ปีก่อนจ านวน 177,444,926.66 บาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 93,361,794.29 บาท  

   
 

รายการ 31 ธ.ค. 2563  (คน) 31 ธ.ค.2562 (คน) + เพิ่มขึ้น – ลดลง (คน) 

สมาชิกสามัญ 2,801 2,876 -75 
สมาชิกสมทบ 277    273 +4 

             รวม 3,078 3,149 -71 

รายการ   31 ธ.ค. 2563  (บาท)  31 ธ.ค. 2562   (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง   (บาท) 

1.เงินให้สมาชิกกู ้
   -เงินกู้ฉุกเฉิน 
  - เงินกู้สามัญ 
  - เงินกู้พิเศษ  

        
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 

รวม 966,839,422.00 1,051,555,976.00 -84,716,554.00 

2.เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 117,600,000.00 205,300,000.00 87,700,000.00 
รวมทั้งสิ้น 1,084,439,422.00 1,256,855,976.00 172,416,554.00 

รายการ 31 ธ.ค.2563  (บาท) 31 ธ.ค.2562  (บาท) + เพิ่มขึ้น – ลดลง (บาท) 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์   210,000,000.00 190,000,000.00 +20,000,000.00 
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด 50,000.00 50,000.00 0.00 
หุ้นกู้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1,986,000,000.00 2,006,000,000.00 -20,000,000.00 
             รวม 2,196,050,000.00 2,196,050,000.00 0.00 



- 118 - 
 

           6.4   การรับฝากเงินจากสมาชิก   มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปีดังนี้ 

                     สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม  และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด   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 
                   สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันจากที่ประชุมใหญ่ปี 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 1,500.00 ล้านบาท  สหกรณ์กู้ยืมเงินจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยใช้พันธบัตรรัฐบาล
และหุ้นกู้ท่ีสหกรณ์ถือครองเป็นหลักประกันและได้ยืมเงินจากหน่วยงานราชการมาบริหารงานด้วย  
 

             6.6 หนี้สินอื่น ได้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ มียอดยกมาจากปีก่อนจ านวน 
5,777,022.29 บาท ระหว่างปีมียอดเพิ่มเนื่องจากมีดอกเบี้ยเงินฝากจ านวน   175,732.72 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการมีมติให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกันแล้ว 16 ราย เป็นเงินต้น 1,969,675.00 บาท โดยให้จ่ายเป็นงวด
ตามตารางที่ก าหนดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ช าระหนี้เงินกู้สามัญ
แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 0 .00 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ในปี 2563 ได้จ่ายช าระหนี้
แทนผู้ค้ าประกันดังกล่าวเป็นเงิน  444,682.72 บาท คงเหลือเงินกองทุน จ านวน 5,683,805.01 บาท จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 มีต้นเงินที่เป็นหน้ีในส่วนของผู้ค้ าประกันคงเหลือ 8 ราย เป็นเงิน 555,698.00 บาท น ามาหักเงินกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญจะยังคงเหลือเงินกองทุนสุทธิ จ านวน 5,128,107.01 บาท 
 

                  6.7 ทุนของสหกรณ์  ณ วันสิ้นปี  ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้            

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 

รายการ 31 ธ.ค.2563 (บาท) 31 ธ.ค.2562 (บาท) +เพิ่มขึ้น – ลดลง (บาท) 
ทุนเรือนหุ้น 1,280,677,890.00 1,263,965,280.00 + 16,712,610.00 
ทุนส ารอง 225,137,066.79 213,563,081.55 + 11,573,985.24 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 5,080,000.00 700,000.00 +  4,380,000.00 
ทุนสาธารณประโยชน์ 1,510,713.00 1,523,713.00 -      13,000.00 
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 1,651,522.10 2,059,584.00 -    408,061.90 
ทุนสวัสดิการ 1,203,707.05 1,674,535.05 -    470,828.00 
ทุนเพื่อการจัดตั้งส านักงาน 932,772.00 590,613.01 +   342,158.99 
            รวม 1,516,193,670.94 1,484,076,806.61 +32,116,864.33 
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                  การรับเงินและจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ     
มียอดคงเหลือรายตัวกับคุมยอดถูกต้องตรงกัน ส่วนการจ่ายทุนสะสมอื่นๆถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดและ  
มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
 
             6.8  ผลการด าเนินงาน สหกรณ์มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายดังนี ้

  
             สหกรณ์มีรายได้จ านวน 157,835,499.50 บาท ต่ ากว่าประมาณการจ านวน 34,064,500.50 บาท  และมี
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายทางบัญชีสูงกว่าประมาณการ 
1,505,675.23 บาท แต่ในภาพรวมสหกรณ์ใช้จ่ายงบประมาณการต่ ากว่าประมาณการ 17,653,989.79 บาท ค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนถูกต้อง สหกรณ์มีผลก าไรสุทธิจ านวน 
84,560,289.29 บาท ต่ ากว่าประมาณการ 16,817,510.71 บาท ปีก่อนมีผลก าไรสุทธิ 115,678,557.22 บาท มีก าไรสุทธิ
ลดลงจากปีก่อน 31,118,267.93 บาท  
 
 
 
 

รายการ ประมาณการ (บาท) เกิดขึ้นจริง บาท) 
สูง(ต่ า)กว่าประมาณการ

(บาท) 
รายได้ 
    ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 
    ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
    ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 
    ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์ 
    รายได้อื่น ๆ 

 
69,000,000.00 

104,000,000.00 
100,000.00 

18,000,000.00 
800,000.00 

 
64,663,585.92 
75,890,008.88 

24,653.04 
16,690,046.50 

567,205.16 

 
(4,336,414.08) 

(28,109,991.12) 
(75,346.96) 

(1,309,953.50) 
(232,794.84) 

        รวมรายได้  191,900,000.00 157,835,499.50 (34,064,500.50) 
ค่าใช้จ่าย 
   ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้
   ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 

  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานท้ังสิ้น 
       หมวดเงินเดือน 

       หมวดค่าตอบแทน 
       หมวดค่าใช้สอย 

       หมวดค่าวัสดุ 
   ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี

     
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 

        รวมคา่ใช้จ่าย 90,522,200.00 73,275,210.21 (17,653,989.79) 
         ก าไรสุทธิ  118,332,100.00 84,560,289.29 (16,817,510.71) 



- 120 - 
 

   7.  การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์            

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  สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์  0.04 รอบ ปีก่อน 0.05 รอบ แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน การด าเนินงานมีอัตราผลการตอบแทนต่อ

                  รายการ  หน่วย      ปี 2563     ปี 2562 

มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง 
    1.อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
    2.อัตราทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
    3.อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ 
    4.อัตราการเติบโตของหนี้ 
    5.อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสหกรณ์ 

 
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) 

มิติที่ 4  การท าก าไร 
   1.ก าไรต่อสมาชิก 
   2.เงินออมต่อสมาชิก 
   3.หนี้สินต่อสมาชิก 
   4.อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
   5.อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
   6.อัตราการเติบโตของทุนส ารอง 
   7.อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น 
   8.อัตราก าไรสุทธิ 
   9.อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 
% 

 
% 
% 
% 
% 
% 

 
27,472.48 
874.929.39 
314,506.57 

12.15 
 

7.44 
5.42 
58.49 
53.77 
(26.90) 

 
36,735.01 
887,945.62 
334,022.22 

8.91 
 

5.51 
8.95 

(11.39) 
56.30 
1.32 

มิติที่ 5 สภาพคล่อง 
    1.อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

 
% 

 
0.44 

       
0.36 
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สินทรัพย์ร้อยละ 2.09 ปีก่อนร้อยละ 2.71 หมายถึงสหกรณ์น าสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อไปก่อให้เกิดผลก าไรเปรียบเทียบเป็นร้อย
ละลดลงจากปีก่อน  

                 มิติที่  3  ขีดความสามารถในการบริหาร  อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสหกรณ์  หากพิจารณาจากมูลค่าการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์กับสมาชิกและสหกรณ์อื่น และจากอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจร้อยละ (31.69) ปีก่อนร้อยละ 
(37.23)  ปรากฏว่าสหกรณ์ท าธุรกิจกับสมาชิกลดลง ท้ังนี้สหกรณ์ได้น าเงินทุนส่วนเกินไปลงทุนภายนอกตามมติที่ประชุมใหญ่
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  

                 มิติที่ 4  ด้านการท าก าไร สหกรณ์มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 53.77 ปีก่อนร้อยละ 56.29 ลดลงจากปีก่อน แต่
หากพิจารณาถึงก าไรโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับสมาชิก ปีนี้มีก าไรโดยเฉลี่ยต่อคนจ านวน 27,472.48 บาท   ปีก่อนจ านวน 
36,735.01 บาท ลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิลดลงร้อยละ (26.90)    ปีก่อนร้อยละ 1.32     

                มิติท่ี 5  ด้านสภาพคล่อง   อัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ 0.44   ปีก่อนร้อยละ 0.36 ต่ ากว่าปีก่อน แสดงถึง
สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน   หรือสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สภาพคล่องของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
เนื่องจากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้อย่างสม่ าเสมอ  

                สรุปผลโดยรวม   ในปี 2563  ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุกเดอืน และรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอทุก
เดือน การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ 
ระเบียบ  มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด เพื่อให้บริการและเกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่สมาชิก           
                    

        ที่ประชุมใหญ่ฯ        รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอพิจารณา  
 
4.1  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563      

                   นาย ชัชวาล  เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี     แจ้งรายละเอียด งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน  และ
งบกระแสเงินสด    ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้าที่ 71 – 105 )   โดยมี
รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้   

                   ที่ประชุมใหญ่ฯ       ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว   และมีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติ” งบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนประจ าปี 2563   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

                  พล.ร.ท.บงกช  ผาสุข   ผู้แทนสมาชิก  หมายเลขทะเบียนสมาชิก 10534       ตามที่ สอ.อร.ได้น าเงินไป
ฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด   แต่ สอ.อร.ยังไม่ได้รับดอกเบี้ย(ก าไร)จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด   เพราะอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ นั้น  ขอทราบว่า สอ.อร.จะได้รับหรือไม่อย่างไร   

                    นาย ชัชวาล  เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี     แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า กรณีของสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด นั้น  มีลักษณะคล้ายกับหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   คาดการณ์ว่าในอนาคตจะได้รับเงิน
คืนเต็ม  แต่ในหลักทางบัญชีน้ัน สอ.อร.จะต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้ก่อน 
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4.2  อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563    

น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ   แจ้งการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาดังนี้ 

ก าไรสุทธิ     84,560,289.29    บาท 

ข้อ รายการ 

2563 2562 

 จ านวนเงิน   คิดเป็น   จ านวนเงิน   คิดเป็น  

 (บาท)   ร้อยละ   (บาท)   ร้อยละ  

1 เป็นเงินทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ 8,458,154.89 10.00 11,573,985.24 10.01 
2 เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 1 

ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
30,000.00 0.04 30,000.00 0.03 

3   เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว  ร้อยละ  5.50  ต่อปี   68,729,616.56 81.28 86,216,135.58 74.53 

 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา     

4 เฉลี่ยคืนร้อยละ  6.70 ของดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสมาชิกช าระต่อ
สหกรณ์ในระหวา่งปีแต่ถ้าสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระ 
หนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีนัน้  จะมิไดร้ับเงินเฉลี่ยคืน 

3,961,317.84 4.68 7,326,436.40 6.33 

5 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการด าเนินการ ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ี   1,581,200.00  1.87   2,752,000.00  2.38 

 
ไม่เกินร้อยละ  10  ของก าไรสุทธิ   

 
   

6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2  0.00  0.00 4,380,000.00  3.78 

 
แห่งทุนเรือนหุ้น ในวันสิ้นปี   

 
   

7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ  10  ของก าไรสุทธิ    0.00  0.00    100,000.00  0.09 
8 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ  2  

ของก าไรสุทธิ 
     0.00  0.00      0.00  0.00 

9 เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควร แก่สมาชิก 1,800,000.00 2.13 2,000,000.00 1.73 
 และครอบครัว   ไม่เกินร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิ 

  
  

10 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนต่าง ๆ   เพื่อเสริมสร้าง      0.00  0.00      1,300,000.00  1.12 

 
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์   

0.00 
    

11 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 0.00 0.00 0.00 

 
                           รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 84,560,289.29 100 115,678,557.22 100 

 
   การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  จะมีผลดังนี้     

ก  กลับมาเป็นของสมาชิก   (3)+(4)                     72,690,934.40 85.96 93,542,571.98 80.86 
ข  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (1)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)               10,258,15439 12.13 19,353,985.24 16.73 

 
            รวมเป็นของสมาชิกทั้งหมด (ก+ข) 82,949,089.29 98.09 112,896,557.22 97.59 

ค เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (5) 1,581,200.00 1.87 2,752,000.00 2.38 
ง   เป็นของสันนิบาตสหกรณ์  (2)                    30,000.00 0.04 30,000.00 0.03 

                               รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 84,560,289.29 100 115,678,557.22 100 
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               หลังจากที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563  แล้ว    สมาชิกสามารถรับเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนผ่าน ATM ได้ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป  และค่าของที่ระลึกจ านวน 300 บาท  จะน าเข้าบัญชีของสมาชิกทุกคน
ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น    ส าหรับสมาชิกที่รับเป็นเงินสด รับได้ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564   
ตั้งแต่เวลา 10.00  เป็นต้นไป   ในกรณีที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้น าเงินปันผลหรอืเงินเฉลี่ยคืนช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
นั้น ขอให้รับเงินผ่าน ATM ได้ในเวลา 17.00 เป็นต้นไป        
  

                                  ที่ประชุมใหญ่ฯ      ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  และมีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติ” การจัดสรรก าไรสุทธิ  
สอ.อร. ประจ าปี 2563  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.เสนอ 
 
4.3   อนุมัติแผนงานและประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี  2564   
 
                    น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ    แถลงประมาณรายได้ และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2564  รายละเอียดหน้าที่ 
107  ดังนี ้
            ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2564 

รายการ ประมาณการ 2564 ค าช้ีแจงประกอบ 

ประมาณการรายรับ     

  1. ดอกเบี้ยรับ              54,000,000.-  - จากการให้สมาชิกกู้ยืม และสหกรณ์อื่นกู้ยืม 
  2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 30,000.-  - จากเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ในธนาคารต่าง ๆ 
  3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 14,000,000.-  - จากเงินฝากในสหกรณ์อื่น ๆ  เงินฝาก ชสอ. และ  

   เงินฝาก ช.น.ส.ท. 
  4. ผลตอบแทนจากการลงทุน 72,000,000.-  - จากการลงทุนในตราสารหนี้    พันธบัตรรัฐบาล 
  

 
   หุ้น ชสอ. และ หุ้น ช.น.ส.ท.   ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

  5. อื่น ๆ 20,000.-  - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ,    รางวัลสลากออมสิน  
       รางวัลสลาก  ธ.ก.ส.  และอื่น ๆ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 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(ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน) 

4. ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี   2,201,700.-  - ค่าเสื่อมราคา บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ และเงินตัดรอตัดจ่าย 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 76,089,300.-    เจ็ดสิบหกล้านแปดหมื่นเก้าพันสามบาทถ้วน 

ประมาณการรายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่าย 63,960,700.-    หกสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปี 2564 
 

รายการ 
ประมาณการ 

2564 
เหตุผล และ ความจ าเป็น 

1. หมวดเงินเดือน     
  เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างช่ัวคราว สอ.อร.  6,200,000.- - ตามต าแหน่งและกรอบอัตราของสหกรณ์ และรับ 
     จ านวน  15  คน     เจ้าหน้าท่ีใหม่ 1 คน เพื่อชดเชยเจ้าหน้าที่เกษียณ 3 คน  

รวม 6,200,000.- (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) 

2. หมวดค่าตอบแทน     

   2.1  หน่วยงานต่าง ๆ 30,000.- -  ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. และ อร.  

       ที่ให้การสนับสนุนกิจการของ สอ.อร. 

   2.2  อร. 240,000.- -  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อร. 240,000.-บาท 
   2.3  ค่ารับรอง 60,000.- -  ส าหรับการประชุมประจ าเดือนของ     
     คณะกรรมการด าเนินการและอนุกรรมการ 

       ฝ่ายต่างๆ ,  ผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์,  ผู้แทนจาก 

       หน่วยงานต่างๆ  ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 
   2.4  ค่าพาหนะประจ าเดือน 150,000.- - ส าหรับการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการ   

   2.5  ค่าล่วงเวลา 200,000.- - ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาท าการ 

   2.6  ค่าตรวจสอบกิจการ 72,000.- - จ่ายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ 

   2.8  ค่าสอบบัญช ี 110,000.- - จ่ายให้ผู้สอบบัญช ี

รวม 862,000.- แปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน 

3. หมวดค่าใช้สอย     

     3.1  การประชุมใหญ่ 1,100,000.- ก)  เป็นของที่ระลึกส าหรับสมาชิกสามัญและ 
       สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการจ านวน  
    2,801 คนๆ ละ 300.-บาท เป็นเงิน 840,300 บาท 
  ข) เป็นเงินจัดสรรตอบแทนหน่วยงานช่วยในการ 
     คัดสรรกรรมการด าเนินการชุดใหม่จ านวน 
     1,318 คนๆละ 30.-บาท เป็นเงิน  39,540.-บาท 
  ค)  ค่าเอกสารส าหรับการประชุมใหญ่ 
       เป็นเงิน  60,000.-บาท 
    ง)  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ เงิน 100,000.-บาท 
    3.2  วันสถาปนา  สอ.อร. 45,000.- - ท าบุญทางศาสนา 
    3.3  สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 200,000.- - ส าหรับค่ารักษาพยาบาล   ค่าช่วยเหลือบุตร   
      ค่าเครื่องแบบ คนละ 1 ชุด  และสงเคราะห์ต่างๆ  
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รายการ 
ประมาณการ 

2564 
เหตุผล และ ความจ าเป็น 

 3.4  เงินสมทบประกันสังคม 120,000.- - จ่ายสมทบประกันสังคม 

 3.5  เงินสมทบกองทุนทดแทน 4,600.- - จ่ายสมทบกองทุนทดแทน 

 3.6  ค่าพาหนะ 30,000.- - ส าหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ท่ีไปติดต่องาน 

      นอกสถานท่ี 

 3.7  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000.- - ส าหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน 

 3.8  ประชาสัมพันธ์  20,000.- - ส าหรับข่าวสาร  เอกสาร  และการแนะน าความรู้ 

      ให้แก่สมาชิก 

 3.9  ค่าซ่อมบ ารุงส านักงาน 50,000.- - จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาส านักงาน 
 3.10 โครงการสัมมนาสมาชิก หรือ 
         ผู้แทนสมาชิก 

150,000.- - เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก หรือ    
  ผู้แทนสมาชิก 

 3.11 โครงการสัมมนากรรมการและ 
         เจ้าหน้าท่ี 

170,000.- - เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ด้านงานสหกรณ์แก่กรรมการ และ 
  เจ้าหน้าท่ี 

 3.12 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิก  20,000.- - เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก 

 3.13 โครงการวันออมแห่งชาติ 20,000.- - เพื่อจัดงานวันออมแห่งชาติประจ าปี 2564 

 3.14  ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 45,000.- - ส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรม 

 3.15  ค่าพาหนะช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ 270,000.- ก) ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ,เหรัญญิก และผู้ช่วยเหฯ 

        ในต าแหน่งต่าง ๆ      เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสาร  

 3.16  ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส 35,000.- - ส าหรับเครื่อง server และเครื่องลูกข่าย 

 3.17  เงินอุดหนุนและพัฒนาโปรแกรม 120,000.- - ค่าเงินอุดหนุนดูแลระบบโปรแกรม สอ.มอ.รายปี  
         ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.      คิดจากจ านวนสมาชิก 3,200 รายๆ ละ 15 บาท  
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.     เป็นเงิน 48,000 บาท 
   - ค่าเครือข่ายระบบโปรแกรมส าหรับ 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 จากท้ังหมด 5 ป ี
    เป็นเงิน 41,200 บาท(จากค่าติดตั้งทั้งสิ้น 206,000 บาท) 
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รายการ 
ประมาณการ 

2564 
เหตุผล และ ความจ าเป็น 

3.18 ค่าจัดพิมพ์ระเบียบ 25,000.- - เพื่อพิมพ์ระเบียบของ สอ.อร. 
3.19 ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 45,000.-  -ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (พร้อม Router) 
    ส าหรับสาขาสัตหีบ  และสาขาสมุทรปราการรวม 2 
    แห่ง เป็นรายเดือนๆ 2,100.- เป็นเงิน 25,200 บาท 
  - ค่าเช่า Domain name  รายปี ๆ ละ 2,500 บาท 

- ค่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย (FireWall)  
  ส าหรับระบบโปรแกรมปีละ 15,000.-บาท 

  - ค่าเช่าเครือข่ายระบบโปรแกรมปีละ 2000 บาท 
3.20 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6,000.- - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร 
3.21 ค่าธรรมเนียม TMB บิสสิเนส ทัช 30,000.- - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการอนุมัติจ่ายเงิน 
    ระบบใหม่ เป็น ทีเอ็มบี บิสสิเนส ทัช 
3.22 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 100,000.- - ส าหรับใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินกิจการ 
      ของสหกรณ์ 

รวมค่าใช้สอยตา่งๆ 2,625,600.- (สองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

4. หมวดค่าวัสดุ   
    เครื่องเขียนแบบพิมพ์และของใช้ 200,000.- - แบบพิมพ์ต่าง ๆ ส าหรับงานสหกรณ์  และ 

        เครื่องจักรค านวณ  ตลอดจนอุปกรณ์ และ 
      ของใช้ประจ าส านักงาน 

รวมค่าวัสด ุ 200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) 

รวมค่าใช้จ่าย 9,887,600.- (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

5. ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี    

    5.1  ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,100,000.- - ส าหรับบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 
    5.2  ค่าเสื่อมราคา 300,000.- - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
    5.3  เงินรอตัดจ่าย 1,600.- - ค่าระบบโปรแกรม ตัดจ่ายปีที่ 4 ท้ังหมด 5 ปี  
    5.4 ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส      9,300.- - ค่าซอฟแวร์ป้องกันไวรัส ตัดจ่ายปีที่ 4 ทั้งหมด 4 ปี 

      (จากราคา 27,820 บาท ) 
    5.5 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 612,000.- - ส าหรับเจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ 
    5.6 หนี้สงสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์ 178,800.- - หนี้สงสัยจะสูญจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
   สหกรณ์อื่น   

รวมค่าใช้จ่ายทางบัญช ี 2,201,700.- (สองล้านสองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,089,300.- (สิบสองล้านแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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หมายเหตุ   1.  การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถัวเฉลี่ยได้ทุกหมวด    ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ 
               2.  กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่  ขออนุมัติจ่ายไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิม เพือ่ให้งานประจ าด าเนินการ 
                    ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

  ที่ประชุมใหญ่ฯ       ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติ” แผนงานและประมาณ
การรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2564   ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.เสนอ 
 
 

4.4  อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี  2564    

น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ       ขอเสนออนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี  
2564  รายละเอียดหน้าที่ 112   สรุปได้ดังนี้   

ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อท่ี 17 ก าหนดไว้ว่า     
       “ วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ท่ีประชุมใหญ่  อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน 

ส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจ าเป็น  และสมควรแก่การด าเนินงาน   วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์    ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง ” 

รายการ 
ประมาณการ 

2564 
เหตุผล และ ความจ าเป็น 

6. หมวดครุภัณฑ์     

1. เครื่องโทรสาร   จ านวน  1  เครื่อง 7,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 

2. Client Computer  หรือ notebook  75,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 
พร้อมเครื่องส ารองไฟ จ านวน  3  ชุดเครื่อง     
3. เครื่องส ารองไฟ จ านวน  3  ชุด 10,500.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 

4. ซอฟแวร์ลายเซ็นส์ office  120,000.- -ส าหรับระบบโปรแกรม 

5. เครื่อง printer   จ านวน  3 เครื่อง 30,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 

6. เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (passbook) 1 เครื่อง 40,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 

7. เครื่องคิดเลข  3  เครื่อง 4,500.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 

8. โต๊ะคอมฯ+โต๊ะวางเอกสาร+วางอุปกรณ์ต่างๆ 8,000.- -ส าหรับห้องประชุม 

9. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 2 เครื่อง 8,000.- -ส าหรับบันทึกการประชุม 

10. เครื่องฟอกอากาศ 5,000.- - ส าหรับส านักงาน สาขาสัตหีบ 

11. เครื่องพิมพ์ดีด  15,000.- -ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมหากช ารุดใช้งานไม่ได้ 

รวมครภุัณฑ ์ 323,000.- (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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       ส าหรับปีงบประมาณ 2563  ที่ผ่านมา     ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันภายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท    ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  ส าหรับประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์นั้น  ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์   และ
พิจารณาจากความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เป็นหลัก 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   สอ.อร.มีทุนเรือนหุ้นจ านวน 1,280,677,890 บาท    และทุนส ารอง
จ านวน 225,137,066.79 บาท   รวมเป็น 1,505,814,956.79 บาท          
    การก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิในการค านวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์  ถือใช้วงเงินการกู้ยืม
ของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า  ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ คือ 
      1,505,814,956.79 X  1.5  เท่า   =    2,258,722,435.18 
                             ในปี 2563  สอ.อร.ได้ใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันไปทั้งสิ้น 1,240,000,000 ล้านบาท   
(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)    ดังนั้น  เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานในปี 2564   สอ.อร.ขออนุมัติถือใช้
วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2564 จ านวน  1,500,000,000 บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)   
เช่นเดิมกับปีท่ีแล้ว 
 
 พล.ร.ท.บงกช  ผาสุข   ผู้แทนสมาชิก  หมายเลขทะเบียนสมาชิก 10534      ขอเสนออนุมัติถือใช้
วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2564 จ านวน  2,200,000,000 บาท  (สองพันสองร้อยล้านบาท
ถ้วน) ซึ่งไม่เกินตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้  

 
 ที่ประชุมใหญ่ฯ       ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว   และมีมติเป็นเอกฉันท์ “อนุมัติ” ให้ สอ.อร.ก าหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ สอ.อร.ประจ าปี 2563 จ านวน 2,200,000,000 บาท (สองพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)   

 
4.5  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 

 

น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ   ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร. 
ประจ าปี 2564  รายละเอียดหน้าที่ 113  สรุปได้ดังนี้ 

ตามข้อบังคับ สอ.อร. ข้อ 84 และ 85 ก าหนดไว้ว่า “ ที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์คนหนึ่งหรือ
หลายคน  ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี ก า ห น ด เ ว ล า
หนึ่งปี   ถ้าเมื่อครบเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่     ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลาง   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ า ” 
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    สอ.อร. ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจ  ปรากฏว่ามีจ านวน  3  ราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด        ผู้สมัครรายที่ 1   :    นางดาริษา  อร่ามเรือง     ผู้สมัครรายที่ 2   :  นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ 
ระยะเวลาปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ 

1. เข้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง  พร้อมผู้ช่วยเดือนละ 1 คร้ัง  1.เข้าปฏิบัติงานด้วยตนเอง  พร้อมผู้ช่วยเดือนละ 1 คร้ัง  

การรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
 

1. รายงานการตรวจสอบกิจการทุกคร้ังที่เข้า 
    ตรวจสอบ  และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ  
    เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรายงานผล  
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดท ารายงาน 
    ผลการตรวจสอบฯเสนอต่อที่ประชุมฯ 

1. รายงานการตรวจสอบกิจการทุกคร้ังที่เข้า 
    ตรวจสอบ  และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ  
    เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรายงานผล  
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ โดยจัดท ารายงาน 
   ผลการตรวจสอบฯเสนอต่อทีป่ระชุมฯ 

ค่าธรรมเนียม 
การตรวจสอบ 

  ปีละ 72,000 บาท   โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน  
  เดือนละ 6,000 บาท    

   ปีละ 84,000 บาท   โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน  
   เดือนละ 7,000 บาท    

การให้บริการอื่นๆ 1. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารการเงิน การบัญช ี
   การภาษีอากร  และการควบคุมภายในของสหกรณ์   
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจ า 
    ทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง  

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารการเงิน การบัญช ี
   การภาษีอากร  และการควบคุมภายในของสหกรณ์   
2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจ า 
    ทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง 

ข้อมูลอื่นๆ 
เพิ่มเติม  

1  รับจ้างอิสระ ไม่ได้สังกัดนิติบุคคล  
2  ปริญญาตรี บรหิารธุรกจิบัณฑิต(การจัดการ)  
    มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
3  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกจิการขั้นพื้นฐาน 
    และหลักสูตรผู้ตรวจสอบกจิการขั้นกลาง 
4 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญช ีเปน็ผู้สอบบัญช ี
   สหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ป ีพ.ศ.2530–2557 
5  อดีตผู้อ านวยการส านกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2   
    รับผิดชอบงานตรวจสอบบัญชี 6 จังหวัดใน 
    ภาคตะวันออก 
6 เป็นผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย ์
   กรมวิการการเกษตร จ ากัด  ปีสิ้นสุดทางบัญชี  
    วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 
7  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย ์
    กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด   ปีสิ้นสุดทางบัญชี  
    วันที่ 31 ธันวาคม 2562  และปีสิ้นสุดทางบัญชี 
    วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

1  รับจ้างอิสระ ไม่ได้สังกัดนิติบุคคล  
2  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA) 
3 ผ่านการอบรมหลกัสูตรผู้ตรวจสอบกจิการขั้นพื้นฐาน 
   และหลกัสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง 
4 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบกิจการ 
   4.1 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ของ 
        กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที ่
        31 ธันวาคม 2557 - 2560 
   4.2 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมเจ้าท่า จ ากัด ปีสิ้นสุด 
        ทางบัญชี วันที ่30 กันยายน 2558 – 2564    
   4.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง 
        ต ารวจสันนิบาล-พิสูจน์หลักฐานต ารวจ จ ากัด    
        ปีสิ้นสุดทางบัญช ีวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 
        2560-2563 
   4.4  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด  
         ปีสิ้นสุดทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
         ถึงปี 2561 
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  และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 64  จากการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค.64   
ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ แล้ว   จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก    “ นางดาริษา  อร่ามเรือง ”   
เป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.อร.ประจ าปี 2564  เพราะมีผลงานเป็นที่น่าเช่ือถือ   และเคยเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ  
สอ.อร.ในปี 2562 และ 2563    และให้ นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง   

        ดังนั้น ในปี 2564 น้ี  จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ นางดาริษา  อร่ามเรือง    เป็น   
ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร. ประจ าปี 2564  โดยมีค่าธรรมเนียม เดือนละ 6,000 บาท   หรือปีละ 72,000 บาท  และให้นางศิริ
ลักษ์  พร้อมเพราะ   เป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง   ในกรณีที่ นางดาริษา  อร่ามเรือง  ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ สอ.อร.ในปี 2564 ได้ 

        ที่ประชุมใหญ่ฯ    ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว   และมีมติดังนี้ 
                         1. เลือกตั้ง  นางดาริษา   อร่ามเรือง     เป็น   ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564  โดยมี
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเดือนละ 6,000 บาท  หรือปีละ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
                         2. เลือกตั้ง  นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ  เป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง  ในกรณีที ่นางดาริษา  
อร่ามเรือง  ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบหรือขาดคุณสมบัติ  
  

รายละเอียด        ผู้สมัครรายที่ 3   :    บริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
                               โดย  นางสาวคณพิชญ์   นาคคง    

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ช่วยเข้าตรวจสอบบัญชีเดือนละ 1 คร้ัง     

การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 รายงานการตรวจสอบกิจการทุกคร้ังที่เข้าตรวจสอบ และเขา้ร่วมประชุมกับ 
คณะกรรมการฯเดือนละ 1 คร้ัง  เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ  

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ปีละ 120,000 บาท   โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนๆละ 10,000 บาท    

การให้บริการอื่นๆ 1. ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารการเงิน การบัญชี ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่าง
ใด 

2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน  เดือนละ 1 คร้ัง 
ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม  1. มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

2. ด าเนินการตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิชาชีพและหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3. มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
         ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าส านักงาน คือ นางสาว คณพิชญ์   นาคคง    
         ผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง  คือ นางสาว วาสนา  แย้มเกสร 
4. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 
          สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ ากัด ตั้งแต่ปี 2554 – 2564 
          สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด           ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 
          สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ตั้งแต่ 2561 - 2562 
          สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จ ากัด            ปี 2561 และปี 2563 
          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จ ากัด                    ปี 2561 และปี 2563  
          สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด    ปี 2561 และปี 2563 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงาน กพ. จ ากัด                 ปี 2563 
          สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานในเครือสหพัฒน์ จ ากัด ปี 2563 และปี 2562 
          สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มการค้าและพืชไร่ จ ากัด           ปี 2563   
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4.6   คัดเลือกผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประจ าปี 2564 
 น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ    ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สอ.อร. ประจ าปี 
2564  สรุปได้ดังนี้   ตั้งแต่ปี 2542 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ว่า  “ สหกรณ์ใดที่มีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 100 ล้าน บาทขึ้น
ไป จะต้องจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”ซึ่ง สอ.อร.ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นความ
จ านงเข้าเป็นผู้สอบบัญชี 
 

บัญชี ประจ าปี 2564  ให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก  ปรากฏว่ามีจ านวน 4 ราย 
                               ผู้สมัครรายที่ 1   ผู้สมัครรายที่ 2   

 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

 

ล าดับท่ี 1 นายวิโรจน์   นริศวรานนท์   หรือ                 
ล าดับท่ี 2 น.ส.กมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม 
จาก  บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด  

นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม 
จาก  ส านักงานสอบบัญชี เอส.พี. 

 
1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี   
  - จ านวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
  - จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

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

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

2. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
  - รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี 
  - รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 

 
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบ 
 นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบ 
 นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

3. บริการอื่น ๆ 
 

- ให้ค าแนะน าในด้านภาษี อากร กฎหมาย 
  สหกรณ์ กฎหมายการเงิน  
- รายงานความเสี่ยงแนวโน้ม  
  สภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย 
- จัดท าบทวิเคราะห์งบการเงินประจ าปี 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม 
   คณะกรรมการฯ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- ให้ค าแนะน าในด้านภาษี  อากร กฎหมาย 
  สหกรณ์  กฎหมายการเงิน  
- รายงานความเสี่ยงแนวโน้ม  
  สภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย 
- จัดท าบทวิเคราะห์งบการเงินประจ าปี 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม 
   คณะกรรมการฯ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมปีละ 130,000 บาท 
แบ่งจ่าย 3 งวด ดังน้ี 
1. ภายใน ก.ย.64 ร้อยละ 30 
2. ภายใน ธ.ค.64 ร้อยละ 30 
3.จ่ายงวดสุดท้าย เมื่อแล้วเสร็จและ 
   ส่งมอบรายงานการสอบบัญชี ร้อยละ 40 

ปีละ 110,000 บาท 
จ่ายช าระเมื่อแล้วเสร็จ 
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                  และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 64  จากการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค.64   
ได้ร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถตลอดจนความน่าเช่ือถือและค่าธรรมเนียมแล้ว    
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเลือก  นางสาวสุขนิจ   ปัญญางาม  จากส านักงานสอบบัญชี เอส.พี.  เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ .อร.
ประจ าปี 2564  โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจ านวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี และให้ นายวิโรจน์   
นริศวรานนท์   จากบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชี สอ.อร.ส ารอง 

        ดังนั้น ในปี 2564  นี้   จึงเสนอขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวสุขนิจ   ปัญญางาม   
จากส านักงานสอบบัญชี เอส.พี.  เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ .อร.ประจ าปี 2564   โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจ านวน 
110,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ต่อปี   และให้นายวิโรจน์   นริศวรานนท์  จากบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต 
จ ากดั  เป็นผู้สอบบัญชี สอ.อร.ส ารอง 

 
 

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญช ี

 ล าดับที่ 1 น.ส.จันตา  โปทาเมือง  หรือ  
 ล าดับที่ 2 นายสรวิชญ์  บุญขวัญ 
 จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด       

นาย ณัฐวุฒิ  จิตตรง     จาก... 
บริษัททีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท 
จ ากัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี   

   - จ านวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
   - จ านวนผู้ช่วยผูส้อบบัญช ี

 
-เข้าตรวจสอบ 5 ครั้ง/ป ี(ครั้งละ 3-5 วัน) 
-  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  ไม่น้อยกวา่ 3-5 คน 

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

2. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

 - รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี 
 
 
 - รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 

 
-รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์
ทราบ 
 
-รายงานการสอบบัญชีประจ าปีตามระเบียบ 
 นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์
ทราบ  ในรูปแบบ ผลการประเมินการควบคุม
ภายในของ   สหกรณ์ และวิเคราะห์งบการเงิน 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม
ระเบียบ 
  นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

3. บริการอื่น ๆ 
 

- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชี   ตามที่เห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณ์นดัหมาย  

- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชี   ตามที่เห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ  ตามที่สหกรณ์นดัหมาย 

4. ค่าธรรมเนยีมการสอบบัญช ี ค่าธรรมเนียมปลีะ 140,000 บ แบ่งจ่าย  
จ านวน 3 งวด ดังนี้ 
1.งวดที่ 1-2 ช าระงวดละ 35,000 บ 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานใน มิ.ย.และ
ก.ย.64 
2.งวดที่ 3 ช าระ 70,000 บ เมื่อเสร็จ
และส่งมอบรายงานการสอบบญัชี 

- ค่าธรรมเนยีมปีละ 100,000 บ แบ่งจ่าย 
  จ านวน 3 งวด 
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                      ที่ประชุมใหญ่ฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว   และมีมติเป็นเอกฉันท์ “ อนุมัติ ” 
               1. คัดเลือก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม จากส านักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็น ผู้สอบบัญชีของ 
สอ.อร. ประจ าปี 2564   ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเหมาจ่ายเปน็เงิน 110,000บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อป ี  
โดยจ่ายช าระเมื่อแล้วเสร็จ                
   2. คัดเลือก   นายวิโรจน์  นริศวรานนท์   จากบริษัท  ส านักงานสามสิบสี่ออดิต  จ ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง   ในกรณีที่  นางสาวสุขนิจ   ปัญญางาม   ไม่สามารถด าเนินการสอบบัญชีหรือขาดคุณสมบัติ 

   
 
4.7 เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ สอ.อร. ประจ าปี 2564   
 

             น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด    เลขานุการ    ตามข้อบังคับ สอ.อร.พ.ศ.2558   ได้ก าหนดที่มาของ
คณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.ไว้  ดังนี้   

        “ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  
เหรัญญิกหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบสามคนรวมเป็นสิบห้าคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
                                กรรมการด าเนินการสิบสามคนให้มาจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธา
ทหารเรือ  และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  โดยให้มีจ านวนกรรมการของแต่ละหน่วยตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ 
สหกรณ์ ”  
                  ขอแจ้งวาระของคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 64 ประจ าปี 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 
            1.   ประธานกรรมการ  พล.ร.ท.กวี       องคะศิลป์ อยู่ในวาระที่ 1  ปีท่ี  2 ครบวาระ 
            2.   เหรัญญิก ร.ท.สุวิทย์        ผิวขาว         อยู่ในวาระที่ 1  ปีท่ี  1 ลาออก  
            3.   คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  พล.ร.ต.สกล     สิริปทุมรัตน์  อยู่ในวาระที่ 1  ปีท่ี  2 ครบวาระ 
            4.   คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม      อยู่ในวาระที่ 1  ปีท่ี  1     อยู่ต่อ             
            5.   คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ น.อ.พลกฤษณ์   เมฆขุนทด อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 1 อยู่ต่อ  
            6.   เขตที่ 1 นขต.บก.อร.  น.อ.วัฐนัย        ข าละม้าย   อยู่ในวาระที่ 2   ปีท่ี 1 อยู่ต่อ  
            7.   เขตที่ 2 กผช.อร.   พล.ร.ต.ธิติ         นาวานุเคราะห ์ อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 1 อยู่ต่อ  
            8.   เขตที่ 3 กพช.อร. น.ท.กมล         ศิริไล   อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 2 ครบวาระ 
            9.   เขตที่ 4  ศพด.อร.  ร.อ.ณรงค์        ชูช่ืน  อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 1 อยู่ต่อ  
            10. เขตที่ 5  อธบ.อร. น.อ.ภูธรา        อินม่วง            อยู่ในวาระที่ 2   ปีท่ี 1 อยู่ต่อ  
            11. เขตที่ 6  นอกหน่วย พล.ร.ต.อุดม     แก่นจันทร์ อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 2 ครบวาระ 
            12. เขตที่ 7  อจปร.อร. น.อ.ศัลย์         แสวงพานิช   อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 2 ครบวาระ 
            13. เขตที่ 8  อรม.อร. พล.ร.ต.อภิรมย์  เงินบ ารุง    อยู่ในวาระที่ 2   ปีท่ี 2 ครบวาระ  
            14. เขตที่ 9  ชย.ทร. น.อ.พรชัย       จ้อยจ ารูญ    อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 2    ครบวาระ                  
            15. เขตที่ 10 อล.ทร. น.อ.วิสิทธิ์       กุลสมบูรณ์สินธ์    อยู่ในวาระที่ 1   ปีท่ี 2  ครบวาระ 
 
                            กรรมการที่อยู่ต่อ มีจ านวน 6 คน                        
              1. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม         
               2. คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ น.อ.พลกฤษณ์   เมฆขุนทด 
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              3. เขตที่ 1 นขต.บก.อร.   น.อ.วัฐนัย        ข าละม้าย     
              4. เขตที่ 2 กผช.อร.    พล.ร.ต.ธิติ        นาวานุเคราะห ์  
              5. เขตที่ 4  ศพด.อร.   ร.อ.ณรงค์        ชูช่ืน    
              6. เขตที่ 5  อธบ.อร.  น.อ.ภูธรา        อินม่วง      
   
                     กรรมการที่ครบวาระ มีจ านวน 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  เงินบ ารุง     
             7. เขตที่ 9  ชย.ทร.  น.อ.พรชัย       จ้อยจ ารูญ                           
             8. เขตที่ 10 อล.ทร.  น.อ.วิสิทธิ์       กุลสมบูรณ์สินธ์     
  

                   กรรมการขอลาออกจ านวน 1 คน คือ   ร.ท.สุวิทย์  ผิวขาว  เหรัญญิก 
 
         ในปี 2564 นี้   มีกรรมการอยู่ในวาระจ านวน 6 นาย  กรรมการหมดวาระจ านวน 8 นาย  และกรรมการ 
ขอลาออกจ านวน 1 นาย  สรุปได้ว่าในปี 2564  จะมีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดจ านวน 9 นาย  ซึ่งในแต่ละเขตได้มีการคัดสรร
ผู้แทนหน่วย  เพื่อน ามาเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่     นอกจากน้ียังมีกรรมการที่คัดสรรจากสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์  
และมีความรู้  ความสามารถในด้านการสหกรณ์จ านวน 1 นาย  ซึ่งน ามาเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ด้วยเช่นกัน     
 

   เนื่องจาก พล.ร.ท.กวี  องคะศิลป์  ประธานกรรมการ  ครบวาระที่ 1 ปีท่ี 2  จึงต้องมีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการท่านใหม่    ขอให้ผู้แทนสมาชิกได้เสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสม และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการ สอ.อร. 

 

   พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว  ผู้แทนสมาชิกหมายเลขทะเบียน 14122   ขอเสนอ  พล.ร.ต.วิโรจน์  นิลพงษ์      
รอง จก.อร. เป็นประธานกรรมการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจ าปี 2564      
  

    น.อ.พลกฤษณ์  เมฆขุนทด   เลขานุการ    ขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกตั้งให้ พล.ร.ต.วิโรจน์  นิลพงษ์      
รอง จก.อร. เป็นประธานกรรมการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจ าปี 2564      
  

      ที่ประชุมใหญ่ฯ          มีมติเลือกต้ังให้    “  พล.ร.ต.วิโรจน์  นิลพงษ์  ”    เป็นประธานกรรมการ 
สอ.อร. ชุดที่ 65 ประจ าปี 2564  อยู่ในวาระที่ 1  ปีที่ 1     
 

       ต าแหน่งส าคัญอีกต าแหน่งหนึ่งคือ “เหรัญญิก” ที่จะต้องเลือกตั้งในที่ประชุมนี้  เนื่องจาก ร.ท.สุวิทย์  ผิวขาว   
กรรมการและเหรัญญิก  อยู่ในวาระที่ 1 ปีท่ี 1 ขอลาออก    และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ สอ.อร.มาโดยตลอดเพราะจะต้อง
ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน  ตลอดจนมีความรู้และ
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ประสบการณ์ในงานสหกรณ์ด้วย   ขอเสนอ “ ร.ท.สุริยา โลธิเสน ” ผู้ช่วยนายทหารสหกรณ์    เป็น “เหรัญญิก”  เนื่องจากมี
คุณสมบัติครบถ้วน  ขอมติที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาเลือกตั้ง   

                  ที่ประชุมใหญ่ฯ      มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกต้ังให้   “ ร.ท.สุริยา โลธิเสน ”  เป็นเหรัญญิก และอยู่ใน
วาระที่ 1 ปีที่ 2   ( แทน ร.ท.สุวิทย์ ผิวขาว  ซึ่งขอลาออกในวาระที่ 1 ปีท่ี 1 ) 

 
                 ล าดับต่อไป  เป็นการคัดสรรจากสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์   และมีความรู้ความสามารถในด้านการ
สหกรณ์โดยประธานกรรมการ จ านวน  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    มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกต้ังให้  “ พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์”  เป็นกรรมการ สอ.
อร. อยู่ในวาระที่ 2 ปีที่ 1    
  

        คัดสรรจากหน่วยงาน   จ านวน 6 เขต   ดังนี้                        
  

                 เขต 3   กพช.อร.   คัดสรร  “ว่าที่ น.ท.มนตรี  ทาคง  ”  ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง 

                 ที่ประชุมใหญ่ฯ        มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้   “ว่าที่ น.ท.มนตรี  ทาคง  ”  เป็นกรรมการ สอ.อร. อยู่ใน
วาระที่ 1  ปีท่ี 1  

                 เขต 6  นอกหน่วย  คัดสรร  “ พล.ร.ท.บงกช ผาสุข ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง   

                 ที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “พล.ร.ท.บงกช ผาสุข” เป็นกรรมการ สอ.อร. อยู่ในวาระที่ 1 ปีท่ี1 

                 เขต 7  อจปร.อร.  คัดสรร  “ พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน ” ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง   

                 ที่ประชุมใหญ่ฯ      มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้   “พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน”  เป็นกรรมการ สอ.อร. อยู่ใน
วาระที่ 1 ปีท่ี 1 

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

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

         เขต 9  ชย.ทร.    คัดสรร   “ น.อ.พรชัย จ้อยจ ารูญ ”  ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง      
       ที่ประชุมใหญ่ฯ     มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “น.อ.พรชัย จ้อยจ ารูญ” เป็นกรรมการ สอ.อร.อยู่ในวาระที่ 2 ปีท่ี 1 

                เขต 10  อล.ทร.   คัดสรร   “น.อ.วิสิทธิ์   กุลสมบูรณ์สินธ์  ”  ขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง     

                ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ “น.อ.วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์” เป็นกรรมการ สอ.อร.อยู่ในวาระที่ 2 ปีท่ี 1     
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สรุปรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจ าปี 2564  ดังนี้ 

พล.ร.ต.วิโรจน ์ นิลพงษ ์  ประธานกรรมการ  วาระที่ 1  ปีท่ี  1 
ร.ท.สุรยิา  โลธิเสน  เหรัญญิก   วาระที่ 1  ปีท่ี  2 
พล.ร.ต.สกล  สิริปทุมรัตน ์ คัดสรรจากประธาน  วาระที่ 2  ปีท่ี  1 
พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม คัดสรรจากประธาน  วาระที่ 1  ปีท่ี  2 
น.อ.พลกฤษณ ์ เมฆขุนทด คัดสรรจากประธาน  วาระที่ 1   ปีท่ี 2 
น.อ.วัฐนัย  ข าละม้าย   เขตที่ 1 นขต.บก.อร. วาระที่ 2   ปีท่ี 2 
พล.ร.ต.ธิต ิ      นาวานุเคราะห ์ เขตที่ 2 กผช.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 2 
ว่าท่ี น.ท.มนตร ี ทาคง   เขตที่ 3 กพช.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
ร.อ.ณรงค์  ชูช่ืน  เขตที่ 4  ศพด.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 2 
น.อ.ภูธรา    อินม่วง    เขตที่ 5  อธบ.อร.  วาระที่ 2   ปีท่ี 2 
พล.ร.ท.บงกช   ผาสุข  เขตที่ 6  นอกหน่วย วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
พล.ร.ต.พงษ์สันต ์ สมัยคมสัน   เขตที่ 7 อจปร.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
น.อ.นพปฎล  ชะนะ     เขตที่ 8 อรม.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
น.อ.พรชัย     จ้อยจ ารูญ    เขตที่ 9  ชย.ทร.  วาระที่ 2   ปีท่ี 1 
น.อ.วิสิทธิ ์      กุลสมบรูณ์สนิธ์  เขตที่ 10 อล.ทร.  วาระที่ 2   ปีท่ี 1 
 

       

4.8  การลงทุนของ สอ.อร.ประจ าปี 2564   

              น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ     แจ้งที่ประชุมฯว่า  ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (7) และมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542   ประกอบกับ  
มติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม  ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  และในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563    คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ    ได้ออกประกาศ  
“ ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ ”  ไว้ดังต่อไปนี ้  
                      ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
  ( 1 )  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
  ( 2 )  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง  สลักหลัง  หรือรับอาวัล   หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด                                                
  ( 3 )  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

   ( 4 )  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 

  ( 5 )  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ  เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540    และ
ตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือ ตั้ งแต่ระดับ A –  ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดั บ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์   และตลาดหลักทรัพย์  
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  ( 6 ) หุ้นกู้  ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือตั้ งแต่  A –  ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

 
   ( 7 )  หน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

และอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (  8  )   หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม   ที่ มี วั ต ถุ ประสงค์ ในการลงทุนตามมาตรา  62  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อ 4  การน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7)  รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์  

และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้   
 

                    เพื่อให้การบริหารการลงทุนของ สอ.อร. เป็นไปอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย และไดร้ับผลตอบแทนการลงทุนที่ด ี 
ซึ่งปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2563 สอ.อร.มีทุนส ารองจ านวน 225,137,066.79 บาท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่  อนุมัติให้
คณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร. น าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรพัย์ ตามข้อ 3 (7)  ได้จ านวนไม่เกนิ 225,137,066.79บาท  
(สองร้อยยี่สิบหา้ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจด็พันหกสิบหกบาทเจ็ดสบิเก้าสตางค์)  
  
                     ที่ประชุมใหญ่ฯ     ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว   และมีมติ  “อนุมัติ” การลงทุนของ สอ.อร. ตามข้อ 3 (7)    
จ านวนไม่เกนิ 225,137,066.79 บาท (สองร้อยย่ีสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)      
 
4.9   อนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเกิน 10 ปี  เข้าเป็นทุนส ารอง  ( หน้า 120 ) 

 
น.อ.ภูธรา  อินม่วง   ผู้จัดการ     แจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบว่า  ด้วย สอ.อร.มีเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายอยู่ใน

บัญชีของ สอ.อร.มาเป็นระยะเวลานานเกิน 10 ปี   จ านวน 1 ราย   คือ  พันจ่าเอก สาคร  สุขดา   ทะเบียนสมาชิก 13741  เป็น
จ านวนเงิน 13,500 บาท   และตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว. 5705   ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.
2543   เรื่อง ค าแนะน าวิธีปฏิบัติกรณีเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน    ได้แนะน าให้โอนเงินรอจ่ายคืน 
ค้างจ่ายเกิน 10 ปี  เข้าเป็นทุนส ารองของสหกรณ์   โดยให้แจ้งแก่สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  พร้อมปิด
ประกาศ ให้ทราบท่ัวกัน ณ ที่ท าการสหกรณ์  
   สอ.อร.ได้ออกประกาศ   ลงวันท่ี 22 มกราคม 2564   เรื่อง การรับเงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย ประจ าปี 2553  
(รายละเอียดตามผนวก ข  ในหน้าที่ 130 ) เพื่อแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว  น าหลักฐานมาติดต่อขอรับเงินได้ที่ สอ.อร.
ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศ  จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2564   ในวันและเวลาราชการ   และหากล่วงเลยเวลาที่ก าหนด สอ.อร.จะ
ถือว่าสละสิทธ์ิ   และ สอ.อร.จะโอนเงินจ านวน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เข้าเป็นทุนส ารองของ สอ.
อร.ต่อไป 
 
  ที่ประชุมใหญ่ฯ      ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  และมีมติ “อนุมัติ” โอนเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเกิน 10 ปี 
จ านวน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าเป็นทุนส ารอง กรณีที่ผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อขอรับเงินภายใน
ระยะเวลาที่ สอ.อร.ก าหนด     
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 

                

พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์   ประธานกรรมการ         ในระเบียบวาระนี้  เป็นเรื่องเสนอแนะของสมาชิก 
ขอให้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   ผู้ที่จะเสนอขอให้แจ้ง  ยศ–ช่ือ–สกุล  และหมายเลขสมาชิกก่อน 
 

   พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์   ประธานกรรมการ         เมื่อไม่มีผู้แทนสมาชิกคนใดมีเรื่องที่จะเสนอแล้ว 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนท่ีอยู่ร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อย  และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

 
เลิกประชุมเวลา  1120                                 น.อ.                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (พลกฤษณ์  เมฆขุนทด) 

            กรรมการและเลขานุการ สอ.อร. 
 
                                   

             พล.ร.ท.                               ประธานในท่ีประชุม 
                    (กวี  องคะศิลป์) 
                                        ประธานกรรมการ สอ.อร. 
                                      
 
 
     มติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สอ.อร. ประจ าปี 2563 
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563 
3. อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 
4. อนุมัติแผนงานและประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2564 
5. อนุมัติวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2564  จ านวน 2,200,000,000 บาท 
6. เลือกตั้ง นางดาริษา อร่ามเรือง  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.อร.ประจ าปี 2564  โดยมีค่าธรรมเนียมเดือนละ 6,000 

บาท  หรือปีละ 72,000 บาท ( เจ็ดหมื่ นสองพันบาทถ้วน)  และเลือกตั้ ง  นางศิ ริลักษ์  พร้อมเพราะ   
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง  

7. คัดเลือก นางสาวสุขนิจ  ปัญญางาม  จากส านักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.อร. ประจ าปี 2564   
โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเหมาจ่ายเป็นเงิน 110,000 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ต่อปี      และ  

           คัดเลือก นายวิโรจน์  นริศวรานนท์  จากบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ออดิต จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง     
8. เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ประจ าปี 2564 ดังนี ้

พล.ร.ต.วิโรจน์  นิลพงษ ์  ประธานกรรมการ  วาระที่ 1  ปีท่ี  1 
ร.ท.สุริยา  โลธิเสน  เหรัญญิก   วาระที่ 1  ปีท่ี  2 
พล.ร.ต.สกล  สิริปทุมรัตน์ คัดสรรจากประธาน  วาระที่ 2  ปีท่ี  1 
พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม คัดสรรจากประธาน  วาระที่ 1  ปีท่ี  2 
น.อ.พลกฤษณ์  เมฆขุนทด คัดสรรจากประธาน  วาระที่ 1   ปีท่ี 2 
น.อ.วัฐนัย  ข าละม้าย   เขตที่ 1 นขต.บก.อร. วาระที่ 2   ปีท่ี 2 
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พล.ร.ต.ธิติ      นาวานุเคราะห์ เขตที่ 2 กผช.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 2 
ว่าท่ี น.ท.มนตรี ทาคง   เขตที่ 3 กพช.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
ร.อ.ณรงค์  ชูช่ืน  เขตที่ 4  ศพด.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 2 
น.อ.ภูธรา    อินม่วง    เขตที่ 5  อธบ.อร.  วาระที่ 2   ปีท่ี 2 
พล.ร.ท.บงกช   ผาสุข  เขตที่ 6  นอกหนว่ย วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
พล.ร.ต.พงษ์สันต์ สมัยคมสัน   เขตที่ 7 อจปร.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
น.อ.นพปฎล  ชะนะ     เขตที่ 8 อรม.อร.  วาระที่ 1   ปีท่ี 1 
น.อ.พรชัย     จ้อยจ ารูญ    เขตที่ 9  ชย.ทร.  วาระที่ 2   ปีท่ี 1 
น.อ.วิสิทธิ ์      กุลสมบูรณ์สินธ์  เขตที ่10 อล.ทร.  วาระที่ 2   ปีท่ี 1 

    9. อนุมัติการลงทุนของสหกรณ์ สอ.อร.ประจ าปี 2563 จ านวนไม่เกิน 225,137,066.79 บาท  (สองร้อยยี่สิบห้าล้าน 
         หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)                           

  10. อนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเกิน 10 ปี จ านวน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าเป็นทุนส ารอง  
        กรณีที่ผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อขอรับเงินภายในระยะเวลาที่ สอ.อร.ก าหนด     

 

 
 
เสนอ   ประธานกรรมการ สอ.อร.    - ลงนามให้แล้ว /อนุมัติฯ   
 
          เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และ            พล.ร.ท.  
อนุมัติส าเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง      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. 

 

 
 
 
 
 

ผนวก ข 
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เปรียบเทียบจ านวนสมาชิก สอ.อร.  ที่เป็นสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ. 
ณ 31 ธันวาคม 2564 

 

 
 
 

 

เปรียบเทียบจ านวนสมาชิก สอ.อร.ที่เสียชีวิต  ที่เป็นสมาชิก สสอท.และ สส.ชสอ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 
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ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ  
    ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการและ 

   ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ที่ได้รับในรอบป ี2564 

 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 



- 143 - 
 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการและ 
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ที่ได้รับในรอบปี 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน/ เงินประจ ำ ค่ำพำหนะ ค่ำลงทะเบยีน ค่ำพำหนะ

ค่ำจ้ำง ต ำแหน่ง มำประชุม อบรม เหมำจ่ำย
1 พล.ร.ท.วรรตัน์   สุขชัย ท่ีปรึกษา ชดุท่ี 64 1,500 1,500
2 พล.ร.ท.กว ี  องคะศิลป์ ประธานกรรมการ (ชดุท่ี64) ท่ีปรึกษาชดุที่ 65 60,700 2,600 63,300
3 พล.ร.ต.อภริมย ์ เงินบ ำรงุ กรรมการ ชดุท่ี 64 47,100 2,000 49,100
4 พล.ร.ต.อุดม   แก่นจันทร์ รองประธาน ชดุท่ี 64 54,600 1,800 56,400
5 น.อ.ศัลย ์     แสวงพำนิช กรรมการ ชดุท่ี 64 38,300 2,000 40,300
6 น.ท.กมล      ศิรไิล กรรมการ ชดุท่ี 64 41,200 700 41,900
7 ร.ท. สุวทิย ์  ผิวขำว กรรมการและเหรัญญิก ชดุท่ี 64 48,500 1,000 13,000 62,500

8 พล.ร.ท.วโิรจน์  นิลพงษ์ ประธานกรรมการ ชดุท่ี 65 10,800 1,240 1,800 13,840
9 พล.ร.ท.บงกช  ผำสุข ท่ีปรึกษา ชดุท่ี 64 ,รองประธานชดุที่ 65 1,500 9,900 1,240 10,800 23,440
10 พล.ร.ต.รฐัชัย จันทรส์่งเสรมิ รองประธาน ชดุท่ี 64 , 65 54,600 11,600 1,240 2,600 70,040
11 พล.ร.ต.สกล   สิรปิทมุรตัน์ รองประธาน ชดุท่ี 64 , 65 54,600 11,700 1,240 19,500 270 87,310
12 พล.ร.ต.พงษ์สันต์  สมัยคมสัน กรรมการ ชดุท่ี 65 6,600 1,240 3,200 11,040
13 พล.ร.ต.ธิติ   นำวำนุเครำะห์ กรรมการ ชดุท่ี 64 , ชดุท่ี 65 43,000 7,000 1,240 4,500 1,500 57,240
14 น.อ.วสิิทธิ์    กุลสมบรูสินธ์ กรรมการ ชดุท่ี 64 , ชดุท่ี 65 45,300 7,500 1,240 2,200 56,240
15 น.อ.พรชัย    จ้อยจ ำรญู กรรมการ ชดุท่ี 64 , ชดุท่ี 65 42,700 3,600 1,240 4,400 51,940
16 น.อ.นพปฎล  ชะนะ กรรมการ ชดุท่ี 65 8,500 1,240 3,500 13,240
17 น.อ.วฐันัย     ข ำละม้ำย กรรมการ ชดุท่ี 64 , ชดุท่ี 65 39,100 9,700 1,240 2,000 52,040
18 น.อ.ภธูรำ      อินม่วง กรรมการท าหน้าท่ีผู้จัดการ ชดุท่ี 64 ,ชดุท่ี65 54,600 1,000 1,240 121,400 1,620 179,860
19 น.อ.พลกฤษณ์  เมฆขุนทด กรรมการ ชดุท่ี 64 , ชดุท่ี 65 47,100 6,700 1,240 3,400 270 58,710
20 ร.อ. ณรงค์   ชูชื่น กรรมการ ชดุท่ี 64 , ชดุท่ี 65 39,400 10,000 1,240 1,500 52,140
21 น.ท.มนตร ี ทำคง กรรมการ ชดุท่ี 65 7,540 1,240 1,000 9,780
22 ร.ท.สุรยิำ    โลธิเสน กรรมการและเหรัญญิก ชดุท่ี 65 21,000 1,240 49,500 71,740
23 นำง กำญจนำ  ฉิมคล้ำย ผู้ชว่ยผู้จัดการ ป ี2564 644,160 79,700 620 240 724,720

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  ผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร  และทีป่รึกษำของสหกรณ์  ชุดที ่64  และ ชุดที ่65

ค่ำตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงินและไม่เปน็ตวัเงิน  มกรำคม - ธนัวำคม 2564

ที่ ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร และที่ปรึกษำของสหกรณ(์บำท)

โบนัส ค่ำทีพั่ก เบีย้เลี้ยง รวม
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รายชื่อสมาชิกท่ีได้รับสงเคราะห์ 
 

- ทุนการศึกษาบุตร 
- เกษียณอายุราชการ 

 
 

ผนวก ง 
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รายชื่อบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี 2564 
ศึกษาต่อช้ัน ม.1  จ านวน   11  ทุน    ทุนละ  4,000.-บาท       เป็นจ านวนเงิน  44,000.- บาท 

 
 
 
 

ศึกษาต่อช้ัน ม.4   จ านวน  11  ทุน   ทุนละ  5,000.-บาท         เป็นจ านวนเงิน  55,000.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 

1 นายชชัพงศ์ วงศ์จอ้ย 17143 เด็กชาย สุภวัช วงศ์จอ้ย โรงเรียนประถมทวีธาภเิศก 3.87

2 น.ต.บดินทร์ อนวัุฒนวิ์มล 9987 เด็กหญิง ณภทัรภคั อนวัุฒนวิ์มล โรงเรียนสารสาสนสุ์ขสวัสด์ิ 4.00

3 น.ท.ธงชยั มูลพินจิ 14766 เด็กชาย ณฐกร มูลพินจิ โรงเรียนสารสาสนสุ์ขสวัสด์ิ 3.00

4 นายสายัณห์ สายสืบ 14175 เด็กชาย จริาเจต สายสืบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปเีตอร์ 4.00

5 น.ต.อนชุา แสงวิมาน 11589 เด็กชาย ธีธัช แสงวิมาน โรงเรียนอาษาวิทยา 3.53

6 น.ต.ปริญญา กรุดเพชร 18492 เด็กชาย ชญานนิ กรุดเพชร โรงเรียนเผดิมศึกษา 3.68

7 นายอรัญ บ ารุงสิน 9224 เด็กชาย คมชาญ บ ารุงสิน โรงเรียนเผดิมศึกษา 4.00

8 พ.จ.อ.ปญัญา แก้วสวัสด์ิ 14626 เด็กหญิง ปญัญพร แก้วสวัสด์ิ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหบี 4.00

9 นายวัชรินทร์ มีวรรณะ 15010 เด็กชาย กรวี มีวรรณะ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 3.09

10 น.ท.หญิง พัชรินทร์ ไทยเดชา 11174 เด็กหญิง กัลย์นภสัสร์ ชพูงศ์ โรงเรียนราชนิี 4.00

11 นายสมศักด์ิ ล้ีเจริญ 15583 เด็กหญิง สมฤดี ล้ีเจริญ โรงเรียนสารสาสนสุ์ขสวัสด์ิ 4.00

ชือ่นกัเรียนผู้ขอทนุที่ ชือ่สมาชกิผู้ขอทนุ ทะเบยีน โรงเรียน ผลการเรียน

ภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2

1 นายสุชาติ พัฒนเจริญ 11269 นาย พีระ พัฒนเจริญ โรงเรียนทวีธาภเิศก 3.79 3.78

2 นายประเสริฐ บญุมา 13698 นางสาว เพชรกะรัต บญุมา โรงเรียนเซนต์ปเีตอร์ ธนบรีุ 3.03 3.42

3 นายธนพงศภณ ศิลปไพราช 13238 นางสาว พราวพิสุทธ์ิ ศิลปไพราช โรงเรียนศิริวิทยา 3.48 3.19

4 นายสมชาย อยู่ศรีเจริญ 7497 นางสาว นภจริา อยู่ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎับา้นสมเด็จฯ 3.78 4.00

5 พ.จ.อ.ภญิโญ เขยีวแก้ว 11335 นาย ณัฐวัชต์ เขยีวแก้ว โรงเรียนปทุมคงคา 3.53 3.40

6 น.ต.นภดล จติต์งาม 13912 นาย นภสัพงษ์ จติต์งาม โรงเรียนวัดราชบพิธ 3.96 4.00

7 น.ต.สุรินทร์ นลินอ้ย 7474 นาย นฤดล นลินอ้ย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหบี 3.53 3.75

8 นายพรวิเชยีร ชืน่อุระ 14027 นาย ตาร์ ชืน่อุระ โรงเรียนวิชทูศิ 3.88 3.77

9 ร.อ.เฉลียว ชืน่ตระกูล 15382 นาย กิตติภพ ชืน่ตระกูล โรงเรียนราชวินติบางแก้ว 4.00 3.93

10 นายสมศักด์ิ ล้ีเจริญ 15538 นางสาว ภทัราวดี ล้ีเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 3.99 4.00

11 นายปยิเมธ แสวงศิลป์ 17365 นางสาว ศศิกาญจน์ แสวงศิลป์ โรงเรียนดรุณานกุูล 3.79 3.81

ท่ี ชือ่สมาชกิผู้ขอทุน ทะเบยีน โรงเรียน
ผลการเรียน

ชือ่นกัเรียนผู้ขอทนุ
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     ศึกษาต่อช้ันอุดมศึกษา   จ านวน  18  ทุน     ทุนละ  6,000.-บาท           เป็นจ านวนเงิน   108,000.- บาท 

 
 

 
ทุนส่งเสริมส าหรับบุตรสมาชกิประจ าปี  2564 

ศึกษาต่อ ช้ัน ม.4    จ านวน  3  ทุน    ทุนละ 2,500 บาท    เป็นเงิน 7,500 บาท 

 
 

ศึกษาต่อ ช้ันอุดมศึกษา    จ านวน  2  ทุน    ทุนละ 3,000 บาท    เป็นเงิน 6,000 บาท 

 
 

โรงเรียน....
ภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2

1 ร.ท.รุ่งศักด์ิ   สว่างรมย์ 6787 นางสาว ญานิศา สว่างรมย์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3.05 3.65

2 นายวีระพนัธ์ วงศ์รักษา 14106 นางสาว อลิสา วงศ์รักษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3.63 3.89

3 น.ต.มงคล พมิพาลัย 12265 นางสาว ภทัรพร พมิพาลัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3.62 3.86

4 นางอษุณี ประภาโส 13863 นางสาว สุชญา ประภาโส โรงเรียนสตรีวิทยา 3.89 4.00

5 ร.ท.ยุทธนา สีสด 13635 นาย วรพรต สีสด วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 4.00 3.94

6 นายไพศาล แดงประเสริฐ 11937 นางสาว พชิญาพร แดงประเสริฐ โรงเรียนบางมดวิทยา 3.45 3.83

7 น.ต.สุรัตน์ จันทวงษ์ 12734 นาย ธนวัต จันทวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 3.70 3.12

8 นายสมชาย ชนะสงคราม 13139 นางสาว พทัธิกานต์ ชนะสงคราม โรงเรียนวัดพทุธบชูา 3.34 3.72

9 ร.อ.กมล อน้เพยีรเอก 15012 นักเรียนนายร้อย ธนพนธ์อน้เพยีรเอก โรงเรียนเตรียมทหาร 3.76 3.58

10 นายโสภณ ศรีหรัิญ 10446 นางสาว สุธาวี ศรีหรัิญ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3.57 3.85

11 นายอตัถากรณ์ เหมะรังคะ 12047 นาย ธันยบรูณ์ เหมะรังคะ โรงเรียนทวีธาภเิศก 3.48 3.35

12 นายวิทยา ศิริมหา 13953 นางสาว สุชานันท์ ศิริมหา โรงเรียนมกฎุเมืองราชวิทยาลัย 3.43 3.30

13 น.อ.คนัช ธีระปญัญาชยั 15952 นางสาว จิตต์กาญจน์ ธีระปญัญาชยั โรงเรียนสตรีวิทยา 3.06 3.94

14 นายชเูกยีรต์ิ มีวรรณะ 13227 นางสาว ชนิสา มีวรรณะ สตรีวัดระฆัง 3.81 3.84

15 นางสาวพมิพกานต์ จีระพนัธ์ 17106 นางสาว นิจจารีย์ จีระพนัธ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 3.87 3.84

16 นายสุทธิชยั เท่ียงน่วม 8440 นางสาว เนตรยา เท่ียงน่วม โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย 3.62 3.67

17 นายสมบรูณ์ ทรัพย์คง 14321 นาย กฤษดา ทรัพย์คง โรงเรียนชา่งฝีมือทหาร 3.64 3.67

18 นายสุนทร แจ่มดวง 9632 นักเรียนนายร้อยต ารวจ อาทติย์ แจ่มดวง โรงเรียนเตรียมทหาร 3.81 3.70

ชื่อนักเรียนผู้ขอทุนท่ี ชื่อสมาชกิผู้ขอทุน ทะเบยีน
ผลการเรียน

1 นายณัฏฐกติต์ เกตุสถติย์ 15183 นายณภทัร เกตุสถติย์ โรงเรียนโพธิสารพทิยากร 11-00900-0

2 นายขวัญชยั รัตนเกษตร 14713 นางสาว กนกพร รัตนเกษตร โรงเรียนโพธิสารพทิยากร 11-02420-0

3 นายเอกเชษฐ์ ม้ากาบแกว้ 15872 นาย ณัฐพล ม้ากาบแกว้ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 11-02959-5

โอนเขา้บญัชอีอมทรัพย์ที่ ชือ่สมาชกิผู้ขอทนุ ทะเบยีน ชือ่นักเรียนผู้ขอทนุ โรงเรียน

1 นายวุฒิชยั สุขมีทรัพย์ 18499 นาย สุทธิภทัร สุขมีทรัพย์ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย 11-02910-2

2 นายวัฒนะชยั ลูกนก 11957 นางสาว วิมลณัฐ ลูกนก โรงเรียนมหรรณพาราม 11-02200-0

ที่ ชือ่สมาชกิผู้ขอทนุ ทะเบยีน ชือ่นักเรียนผู้ขอทนุ โรงเรียน โอนเขา้บญัชอีอมทรัพย์
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รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับโล่เรียนดทีั้ง 3 ระดับ ประจ าปี 2564   จ านวน   11  ราย 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นำงสำว ญำนิศำ สว่ำงรมย์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
หลักสูตรปริญญำกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ

พิเศษ  คณะศึกษำศำสตร์

2 นำงสำว อลิสำ วงศ์รักษำ มหำวิทยำลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรศำสตร์

3 นำงสำว ภทัรพร พิมพำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ขอ้มลูและกำรวิเครำะห์เชงิสถิต ิ

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

4 นำงสำว สุชญำ ประภำโส มหำวิทยำลัยมหิดล หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต คณะวิทยำศำสตร์

5 นำย วรพรต สีสด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ สำขำวิชำวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศศำสตร์

6 นำย ธนวัต จันทวงษ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และ   

เทคโนโยลี

7 นำงสำว สุชำนันท์ ศิริมหำ มหำวิทยำลัยรังสิต คณะรัฐศำสตร์

8 นำงสำว จิตตก์ำญจน์ ธรีะปัญญำชยั จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย
หลักสูตรนิเทศศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร    

กำรสื่อสำร

9 นำงสำว ชนิสำ มวีรรณะ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรกำรเกษตร

10 นำงสำว เนตรยำ เที่ยงน่วม มหำวิทยำลัยนวมนิทรำธริำช
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือ

กำรุณย์

11 นำย กฤษดำ ทรัพย์คง วิทยำลัยเทคนิคดอนเมอืง สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

ชือ่นักเรียนผู้ขอทุน ศึกษำตอ่        คณะที่

 &&&  
อย่าเสียดายเมื่อกี้ 
จนเสียเวลาตอนน้ี 

และท าใหช้ีวติตอนน้ี 
ไม่มีความสุขนะเออ.... 
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    ในปี  2564  สอ.อร. ได้จ่ายเงินสวสัดิการส าหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ   เมื่อ  30 ก.ย.63   โดยโอนเขา้เป็นเงินฝากออมทรัพย์ 
     ที่เปิดไว้กบั สอ.อร. ทั้งน้ี สอ.อร.ขอสงวนสิทธิ์ในการช าระหนี้ก่อน (ถ้ามี)  จ านวน  112  ราย  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  702,500  บาท     

ดังมีรายการต่อไปนี้  เป็นรายชื่อสมาชกิ สอ.อร. ที่พ้นจากราชการ สังกัด อร.  ประจ าป ี2564 

สังกัด  อร.  จ านวน    95    คน   เป็นเงินทั้งสิ้น  580,500.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุการเปน็ จ านวนเงิน อายุการเปน็ จ านวนเงิน
สมาชกิ (ป)ี (บาท) สมาชกิ (ป)ี (บาท)

1 พล.ร.ต.สุจริต    คล่องอกัขระ 14770 22 2,000.00    31 นายประสิทธ์ิ  เรืองโชติ 15787 9 500.00        
2 น.อ.ธีระ    อภหิกจิ 7514 40 10,000.00  32 นายวันชยั  เพช็รน้าขาว 8394 37 8,000.00     
3 ว่าท่ี น.อ.ยุทธศักด์ิ  พลยางนอก 11314 31 6,000.00    33 นายอภชิาติ  พึง่พพิฒัน์ 9064 36 8,000.00     
4 ว่าท่ี น.อ.พชืผล   ไชยบบุผา 13827 26 4,000.00    34 นายจ านงค์  เสริมทรัพย์ 7542 40 10,000.00   
5 ว่าท่ี น.อ.หญิง อารีรัตน์  จ าปาเทศ 7475 40 10,000.00  35 นายพรีะ  อาทติย์ฉาย 8704 37 8,000.00     
6 ว่าท่ี น.อ.ธีรเมธ  นาคมาโนช 11558 31 6,000.00    36 นายประสาร  รักษาถอ้ย 11475 31 6,000.00     
7 ว่าท่ี น.ท.โสภณ  คะวันขึ้น 9198 36 8,000.00    37 นายทศพล  รัตนาสิน 13054 28 4,000.00     
8 ว่าท่ี น.ท.สิทธิพล  จันทร์อารักษ์ 10990 32 6,000.00    38 นายวินัย  รัตนชยั 7921 39 8,000.00     
9 ว่าท่ี น.ท.ศิริพงษ ์ สุขสบาย 9510 35 8,000.00    39 นายมานะ  อกัโกเธน 9228 36 8,000.00     
10 ว่าท่ี เสนอ  ปิ่นวงศ์งาม 15759 11 1,000.00    40 นางจตุพร  ข ารักษา 8959 37 8,000.00     
11 ว่าท่ี น.ท.มาโนช  ซ่ือตรง 11714 30 6,000.00    41 น.ส.ยุพนิ  สุทธิมาลย์ 8524 37 8,000.00     
12 ว่าท่ี น.ต.หญิง วรดา  ตินตะบรุะ 15221 19 1,500.00    42 นายปญัญา  แปน้เหมือน 9223 36 8,000.00     
13 ร.อ.หญิง สุรางค์  รุ่งสว่าง 10622 33 6,000.00    43 นายประเสริฐ  น้อยอรุณ 10103 34 6,000.00     
14 ว่าท่ี ร.อ.เกยีรติพงษ ์ ทรงกล่ิน 11233 32 6,000.00    44 นางก าไร  ตู้น้ าวน 8101 38 8,000.00     
15 ว่าท่ี ร.ท.โรม   คล้ายสุวรรณ 8636 37 8,000.00    45 นายสุพร  คงบ ารุง 9325 36 8,000.00     
16 ว่าท่ี ร.ท.ทวี  คร้ามบญุลือ 10033 34 6,000.00    46 นายสมชาย  รักสังข์ 9678 35 8,000.00     
17 ว่าท่ี ร.ท.หญิง ชนันญา  วงศ์วีแกว้ 11145 32 6,000.00    47 นายสถาพร  เกษมสุข 8572 37 8,000.00     
18 ว่าท่ี ร.ท.หญิง รัตนา  บญุประคอง 7619 40 10,000.00  48 นายชมุพล  เมืองสมบรูณ์ 12240 29 4,000.00     
19 ว่าท่ี ร.ท.ภมรศักด์ิ  พฒันจันทร์ 9664 35 8,000.00    49 นายจตุรงค์  ทบัเทศ 15934 8 500.00        
20 ว่าท่ี ร.ท.หญิง ประคอง  กล่ินจันทร์ 8001 39 8,000.00    50 นายวันชยั  ยมภา 9684 35 8,000.00     
21 ร.ต.หญิง ก าไล  ไม้แกน่ 8172 38 8,000.00    51 นายมานัต  ทรัพย์เจริญ 9622 35 8,000.00     
22 ร.ต.หญิง ทัศนีย์  โภคศิริ 9120 36 8,000.00    52 นายอนุ  เชื่อมทอง 15790 9 500.00        
23 ร.ต.หญิง วรนุช  ดีท่ีสุด 9416 36 8,000.00    53 นายชาย  ธนะภาณุ 9625 35 8,000.00     
24 ว่าท่ีร.ต.หญืง วิไลรัตน์ ปานแปน้น้อย 9273 36 8,000.00    54 นายมนัส  เล้ียงรักษา 15830 9 500.00        
25 พ.จ.อ.เฉลิมศักด์ิ  ณ สงขลา 10719 33 6,000.00    55 นายนอม  ด้วงสงค์ 9130 36 8,000.00     
26 พ.จ.อ.ชาญณรงค์  สมพงษเ์จริญ 14407 23 2,000.00    56 นางสายพณิ บวับนิ 8674 37 8,000.00     
27 พ.จ.ต.บญุเลิศ  กจิรักษา 9716 35 8,000.00    57 นายวสุ  ตรีนุช 10151 34 6,000.00     
28 นายพงษป์รีดา  กล่ินอไุทย 7494 40 10,000.00  58 นางทิพย์วิมล  พลูเพิม่ 12531 29 4,000.00     
29 นายอรัญ  โห 8562 37 8,000.00    59 นายจีรศักด์ิ  ด้วงสงค์ 8727 37 8,000.00     
30 นายสุธี  ทาเวียง 9237 36 8,000.00    60 นายส าเริง  มะลิแย้ม 14005 26 4,000.00     

390,500.00  

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกลุ ทะเบยีนล าดับ ยศ - ชื่อ - สกลุ ทะเบยีน
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อายุการเปน็ จ านวนเงิน อายุการเปน็ จ านวนเงิน
สมาชกิ (ป)ี (บาท) สมาชกิ (ป)ี (บาท)

1 น.อ.หญิง ศิริลักษณ์    ชธูงชยั 11207 32 6,000.00    1 น.ท.วรัชญ์   แสงแกว้ 7927 39 8,000.00     

2 ว่าท่ี น.ท.ไชยณรงค์  ปานแปน้น้อย 9467 35 8,000.00    2 ร.ท.หญิง สายรุ้ง   เปี่ยมสุขสวัสด์ิ 11377 31 6,000.00     

3 ว่าท่ี น.ต.หญิง ร าไพ    กลัยาณมิตร 7433 40 10,000.00  3 นายธนดล   เจิ้นสว่าง 15929 8 500.00        

4 ว่าท่ี ร.ท.พศิิษฐ   ด ารงวงศ์ 15953 8 500.00      14,500.00   

5 นายพรีะ    จิรันดร 10976 32 6,000.00    

6 นายทักษณิ    ขนัจ านงค์ 8107 38 8,000.00    

7 นายพงษศั์กด์ิ   พรรัตน์ 12235 29 4,000.00    

8 นายเกรียงไกร   โกมลสิงห์ 12207 29 4,000.00    

9 นายบญุศิริมงคล  บญุศิริ 12236 29 4,000.00    

50,500.00  

อายุการเปน็ จ านวนเงิน อายุการเปน็ จ านวนเงิน

สมาชกิ (ป)ี (บาท) สมาชกิ (ป)ี (บาท)

1 พล.ร.อ.อรัญ  น าผล 12506 29 4,000.00    1 น.อ.ชลิต     เจริญวัฒนะโภคา 12781 28 4,000.00     

2 พล.ร.ท.กวี  องคะศิลป์ 15984 6 500.00      2 น.ท.หญิง สมทรง   ทองเคร่ง 15260 19 1,500.00     

3 พล.ร.ต.มนตรี  สิขเรศ 12023 29 4,000.00    3 น.ต.ยุทธนา      ช านินวล 14565 22 2,000.00     

4 พล.ร.ต.สมชาติ  กนัคล้อย 14973 21 2,000.00    4 นายธนพล        แชม่ชื่น 8564 37 8,000.00     

5 ว่าท่ี น.อ.วิสุทธิ  ทองสุข 9043 36 8,000.00    5 ร.อ.สุเมธี         คล้ายฉมิ 12347 29 4,000.00     

6 ว่าท่ี น.ท.พฒันา  จิตรสวัสดิรักษา 13782 26 4,000.00    6 นางกาญจนา    ฉมิคล้าย 7586 40 10,000.00   

7 ว่าท่ี น.ต.ศุภชยั  หณุฑนะเสวี 14237 24 2,000.00    7 นางสายพณิ      ดอกตาลยงค์ 7934 39 8,000.00     

8 ว่าท่ี น.ต.ธีรชยั  เฟือ่งเกตุ 14030 25 4,000.00    37,500.00   

9 ว่าท่ี น.ต.กมล  สาสุธรรม 11371 31 6,000.00    

10 ว่าท่ี ร.ท.สมชาติ  ฉ่ าชื่น 8947 37 8,000.00    

11 ว่าท่ี น.อ.ประเมิน  บรรเทาทุกข์ 8463 37 8,000.00    

50,500.00  

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกลุ ทะเบยีน

รำยชื่อสมำชิกทีพ้่นจำกรำชกำร (เพ่ิมเติม)

รวม  7  รำย   เปน็เงิน 37,500.00 บำท

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกลุ ทะเบยีน

รวม  11  รำย   เปน็เงิน 50,500 บำท

รำยชื่อสมำชิกสังกัด อล.ทร. ทีเ่กษียณอำยรุำชกำรและโครงกำรเกษียณอำยุ

รำชกำรก่อนก ำหนด ประจ ำป ีงป.2564

รวม 3  รำย   เปน็เงิน 14,500 บำท

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกลุ ทะเบยีน

รวม 9 รำย   เปน็เงิน 50,500 บำท

รำยชื่อสมำชิกสังกัด นอกหน่วย ทีเ่กษียณอำยรุำชกำรและโครงกำร

เกษียณอำยรุำชกำรก่อนก ำหนด ประจ ำป ีงป.2564

รำยชื่อสมำชิกสังกัด ชย.ทร. ทีเ่กษียณอำยรุำชกำรและโครงกำรเกษียณอำยุ

รำชกำรก่อนก ำหนด ประจ ำป ีงป.2564

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกลุ ทะเบยีน
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รายชื่อสมาชิกยังไม่ได้รับเงินรอจ่ายคืน  

ตั้งแต่ปี 2555 - 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ 
คง 
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ที่ ทะเบยีน วันทีร่ับโอน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 นาย ประธาน เนียมวงษ์ 11694 23 พ.ย. 55 ทุนเรือนหุน้ 13,325.00     

2 พ.จ.อ. ปัญญา จิตต์สะอาด 7390 28 ก.พ. 56 " 14,000.00     

3 นาย อทัุย ประไพพงษ์ 9482 29 พ.ค. 57 " 2,000.00       

4 พ.จ.อ. ชรัชพงศ์ ทองศุภโชค 13804 16 ธ.ค. 58 เงินฝากออมทรัพย์ 2,567.49       

5 น.ต. ชิต เจิมขวัญ 4912 " " 2,648.69       

6 ร.ต. ฉัตรชัย ศรีทองค า 14796 " " 7,122.36       

7 นาย อทัุย ประไพพงษ์ 9482 " " 1,230.98       

8 นาย สมชาย พลับนิ่ม 10242 " " 1,028.24       

9 พ.จ.อ. นิกร สวงโท 12565 " " 1,101.17       

10 พ.จ.อ. สิทธิพร วรรณโชติ 13183 " " 1,126.15       

11 พ.จ.อ. อ านาจ บุญเรือง 14623 " " 1,003.95       

12 นาย ณรงค์เวทย์ สมรูป 15515 " " 1,126.15       

13 นาย ประเสริฐ นาล้วน 10236 " " 1,074.87       

14 นาย ปัญญา ชันลับ 7732 " " 1,096.71       

15 พ.จ.อ. เดชา พลูอยุ 12576 " " 1,146.69       

16 ร.ท. ชัยวัฒน์ จรกระจาย 11485 1 ส.ค.60 ทุนเรือนหุน้ 42,335.00     

17 น.ท. วิรัตน์ เอีย่มส าราญ 8438 5 ต.ค.60 เงินสวัสดิการ 6,000.00       

18 น.ต. จตุรพธิ บุบผาค า 11984 " " 4,000.00       

19 น.ต. บัญชา ธาราศักด์ิ 13910 " " 2,000.00       

20 ร.ต.ญ. จรินพร จันเพญ็ 4390 1 ธ.ค.60 ทุนเรือนหุน้ 118,750.00    

21 นาย สุรพล แกว้ศรี 9072 8 ต.ค.62 เงินสวัสดิการ 6,000.00       

22 นาย บรรจง จิ๋วใจธรรม 13023 1-ต.ค.-63 " 4,000.00       

23 นาย นพรัตน์ มะอยู่เท่ียง 14907 2-ส.ค.-64 ทุนเรือนหุน้ 113,224.00    

24 นาย พรีะ อาทิตย์ฉาย 8704 4-ต.ค.-64 เงินสวัสดิการ 8,000.00       

25 พ.จ.ต. บุญเลิศ กจิรักษา 9716 " " 8,000.00       

26 ร.ท. โรม คล้ายสุวรรณ 8636 " " 8,000.00       

                    รวมเงินทัง้สิน้      ====>>> 371,907.45 

รำยชื่อ

สหกรณอ์อมทรัพยก์รมอู่ทหำรเรือ  จ ำกัด
รำยละเอียดเงินรอจ่ำยคืนค้ำงจ่ำยคงเหลือ 

ณ   31  ธนัวำคม  2564
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นานาสาระที่สมาชิกควรทราบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผนวก ฉ 
คง 
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4. ประเภทสามัญ  (บุคคลค้ าประกัน)  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) ต้องยื่นเครดิตบู โรพร้อมค าขอกู้ยืมเงินด้วย 

     4.5  การค้ าประกัน 
4.5.1  ใช้สมาชิกค้ าประกัน 2 คน  หรือ 
4.5.2  ใช้สมาชิกค้ าประกัน 1 คน  ร่วมกับหลักทรัพย์ 

4.6  วงเงินกู้ยืม ตั้ งแต่  2,000,000 บาท ขึ้นไป (สองล้านบาท)   ใ ช้สมาชิกค้ าประกัน 3 คน    
       หรือใช้สมาชิกค้ าประกัน 2 คน ร่วมกับหลักทรัพย์    

5. ประเภทพิเศษ  มีเงื่อนไข 
5.1  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี   ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 
5.2  ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน 
5.3  หลักทรัพย์ค้ าประกัน ไม่เกินจ านวนตามที่ทางราชการประเมิน 
5.4  การผ่อนช าระ 

เดือนที่ 1 ,2 และ 3  ผ่อนช าระเฉพาะดอกเบี้ยเท่าน้ัน 
เดือนที่ 4 ,5 และ 6  ผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
ทุก ๆ 6 เดือน    จะต้องปรับเงินต้นเพิ่ม (แบบบัลลูน) 

5.5  หากผู้กู้ช าระคืนก่อนครบก าหนดภายใน 3 ปีแรก  สอ.อร.จะคิดค่าธรรมเนียมในการช าระคืน 

       ก่อนครบก าหนด ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ของยอดเงินต้นคงเหลือ 

ข. การกู้ยืมเงิน  ส าหรับพนักงานราชการ  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  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 4.75 ต่อปี  ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 
3.2  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 5.25 ต่อปี  มีเงินเฉลี่ยคืน 
3.3  ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินได้รายเดือน 
3.4  ผู้ค้ าประกันจ านวน 2 คน   โดย 1 ใน 2 จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินบ าเหน็จ 
 

     หมายเหตุ ผ่อนช าระแล้วจะต้องเหลือเงินได้สุทธิไม่น้อยกว่า 30 % ของเงินได้รายเดือน 

       เง่ือนไขอื่น ๆ สอบถามได้ที่แผนกสินเชื่อ สอ.อร. ( โทร 54194  53196 และ 54269 ) 

--------------------------------------------- 
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1) เกิด     
 : รับขวัญทายาท ที่เกิดใหม่ของสมาชิกที่เป็นสมาชิกติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า   1 ปี คนละ 3,000.-บาท 
 หลักฐาน : ส าเนาสูติบัตร   จ านวน    1  ฉบับ 
    ส าเนาบัตรประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
     ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
    ส าเนาหนังสือรับรองบุตรจากก าลังพล จ านวน  1  ฉบับ 

หมายเหตุ  ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับจากวันคลอด 

2) แก่     
2.1 มอบเป็นของท่ีระลึกส าหรับสมาชกิที่เกษียณอายุราชการหรือพ้นจากราชการ   

สอ.อร. จะมอบของที่ระลึกให้เปน็เงินสด  (โดยจะโอนเงินเข้าเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สอ.อร. )   แก่
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ สอ.อร.  ในวันท่ี 5  ของเดือนถัดไป  ที่สหกรณ์
ได้รับค าสั่งของสมาชิกซึ่งพ้นจากราชการ 
 คุณสมบัติ  :-  ครบเกษียณอายรุาชการ  หรือ   
       -  ลาออกจากราชการ   
       -  ไม่เคยขาดส่งค่าหุ้นระหว่างเป็นสมาชิกเกิน  3  งวด  
 หลักเกณฑ์ :  การมอบของที่ระลึกแก่สมาชิกที่พ้นจากราชการ ดังต่อไปนี ้ 

       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  เกื้อกูลสมาชกิอาวุโส –  สอ.อร. จะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับ สอ.อร. ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป
ของสมาชิกอาวุโสที่มีอายตุั้งแต่  61 ปีขึ้นไป   ในวันสิ้นเดือนของเดือนเกิดของสมาชิก จ านวน 1,000 – 1,500 บาท  ตาม
ระยะเวลาแห่งการเป็นสมาชิก 

หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินสวสัดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ดังนี ้ 
- สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกครบ   10 ปี         รายละ 1,000.-บาทต่อป ี 
- สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกมากกว่า   10 - 20 ปี      รายละ 1,200.-บาทต่อป ี 
- สมาชิกอาวุโส ที่เป็นสมาชิกมากกว่า   20 ปี ขึ้นไป     รายละ 1,500.-บาทต่อปี  

สวสัดิการที ่สอ.อร. มอบให้แก่สมาชิก 
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3) เจ็บ     
3.1 ค่ารักษาพยาบาล   (นอนในโรงพยาบาล) สอ.อร.จะจ่าย ส าหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน 

เงินค่ารักษาพยาบาล ให้สมาชิกแต่ละคนใน 1 ปี ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  โดยแตล่ะครั้งจะต้องมรีะยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน  
เง่ือนไข :   ต้องเป็นคนไข้ใน ตั้งแต่  3  คืนขึ้นไป   จะได้รับการช่วยเหลือวันละ  300 บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)   

รวมกันแล้วไม่เกิน  15 คืน   เป็นเงินไม่เกิน  4,500  บาทต่อครั้ง  จ านวน  2 ครั้งต่อปี รวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี  
   3.2 ค่ายา   เป็นค่ายา  ค่าบริการทางการแพทย์  และ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์  ซึ่งเบิกจากทางราชการไมไ่ด้

 จะเบิกได้ไม่เกิน 3,000 บาท  ต่อป ี 
 หลักฐาน  1. เอกสารจากโรงพยาบาลที่รับรองการเป็นคนไข้ใน 
         2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
           3. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล 
หมายเหตุ  ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 30 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล  เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าหมดสิทธ์ิ 

4) ถึงแก่กรรม (ตาย) ส าหรับสมาชิกและครอบครัว 
 หลักเกณฑ์ : ถึงแก่กรรมโดยมไิดส้ืบเนื่องมาจากการกระท าผดิทางอาญา หรืออตัวินิบาตกรรมไดร้ับเงิน  สมาชิก
สงเคราะห์ในอัตราที่ก าหนด  ทั้งนี้ รวมถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา จะไดร้ับเงินช่วยเหลือตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาการเป็น
สมาชิกของ  สอ.อร.ซึ่งจัดสรรไว้ดงันี้ 

        ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี)           จ านวนเงินสงเคราะห ์ 

   ตั้งแต่   1  ปี   ขึ้นไป   -     4  ปี ได้รับ       3,000.-  
   ”    4  ปี   ขึ้นไป   -     7  ปี        ”      5,000.-   
   ”    7  ปี   ขึ้นไป   -   10  ปี        ”       7,000.-   
    ”  10 ปี   ขึ้นไป    -   14  ปี       ”        9,000.-   
     ”  14 ปี   ขึ้นไป    -   17  ปี        ”    11,000.-   
     ”  17 ปี   ขึ้นไป    -   20  ปี        ”             13,000.-   
     ” 20 ปี   ขึ้นไป                   ”             15,000.-  

      ได้รับกึ่งหนึ่งของสิทธิ์ท่ีสมาชิกได้รับ  คูส่มรสของสมาชิกถึงแก่กรรม 
      ได้รับหนึ่งในสี่ของสิทธิ์ท่ีสมาชิกไดร้ับ  บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกถงึแก่กรรม  
       คณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งถึงแก่กรรม  โดย สอ.อร.เป็นเจ้าภาพจัดการศพ  ไดร้ับ 20,000 บาท 
     อดีตประธานกรรมการด าเนินการ ซึ่งถึงแก่กรรม  โดย สอ.อร.เป็นเจ้าภาพจดัการศพ  ได้รับ 10,000 บาท 
     บิดา  มารดา  คูส่มรส  หรือบุตรของคณะกรรมการด าเนินการถึงแก่กรรม  โดย สอ.อร.  เป็นเจ้าภาพจัดการศพ  
         ได้รับ 5,000 บาท 
   **  กรณีที่สมาชิกและคูส่มรสเป็นสมาชิกของ สอ.อร. ให้ไดร้ับการสงเคราะหเ์พียงรายเดียว 
   **  กรณีการเสียชีวิตของ  บุตร  บิดา  มารดาของสมาชิก  หากมีทายาทตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไป  เป็นสมาชิก สอ.อร. ให้ไดร้ับ
การช่วยเหลือเพียงคนเดียว และหลักฐานต่างๆ ใช้ทั้งผู้เสยีชีวิตและผูย้ื่นขอใช้ทุนฯ  
หลักฐาน   1. ส าเนาใบมรณบัตร      จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวของสมาชิก/ ทายาท จ านวน คนละ  1  ฉบับ 
 3. ส าเนาทะเบยีนบ้านของสมาชิก / ทายาท จ านวน คนละ  1  ฉบับ 
 4. ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ 
หมายเหตุ   ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน  60  วัน  นับแต่วันถึงแก่กรรม  เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าหมดสิทธ์ิ 
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5) ภัยพิบัติ การใช้ทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกประสบภัยพิบัติ จะต้องเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ัน   ภัยพิบัตินั้น  หมายถึง  
อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  และแผ่นดินไหว 
หลักเกณฑก์ารขอรับทุนสวัสดกิาร  :  
 1. เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิก หรือมีหลักฐานทางราชการแสดงว่าสมาชิกอาศัยอยู่ก่อนประสบภัยพิบัติจริง 
 2. เหตุแห่งการประสบภัยนั้น มิได้เกิดจากการกระท าด้วยเจตนาของสมาชิกผู้ประสบภัยเอง 
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินสวัสดิการ :  ดังนี ้
            ได้รับการสงเคราะห์รายละไม่เกิน  10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  บ้านพักอาศัยของสมาชิก
             ไดร้ับการบ้านพักอาศัยซึ่งสมาชิกอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติพี่น้อง (ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วย)  หรือเช่าอาศัย
สงเคราะห์รายละไมเ่กิน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
เง่ือนไข :   
 1. ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นสมาชิกท่ีสหกรณไ์ดร้ับโอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2. ไม่เคยปฏิบตัิผดิระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ เกี่ยวข้อง 
 

6) ทุนการศึกษา :  ทุนเพื่อการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก 
 ก. ทุนการศึกษาเรียนดี  (ผลการเรียนต้องได้ระดับ 3 ข้ึนไป)  
 ส าเรจ็การศึกษาช้ัน ป.6  ศึกษาต่อช้ัน  ม.1                 ทุนละไม่น้อยกว่า     4,000.- บาท 
 ส าเรจ็การศึกษาช้ัน ม.3  ศึกษาตอ่ช้ัน  ม.4             ทุนละไม่น้อยกว่า    5,000.- บาท 
 ส าเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 ศกึษาต่อช้ันอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละไม่นอ้ยกว่า       6,000.-  บาท 
 ข. ทุนส่งเสริมการศึกษา 
 ส าเรจ็การศึกษาช้ัน ป.6  ศึกษาต่อช้ัน  ม.1   จ่ายให้ทุนละ  2,000.- บาท 
 ส าเรจ็การศึกษาช้ัน ม.1  ศึกษาต่อช้ัน  ม.4   จ่ายให้ทุนละ   2,500.- บาท 
 ส าเรจ็การศึกษาช้ัน ม.6 ศึกษาต่อช้ันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จ่ายให้ทุนละ 3,000.- บาท 

เงื่อนไขต้องมีเงินฝาก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ กับ สอ.อร.มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปีข้ึนไป 
หมายเหตุ   สอบถามรายละเอียดต่างๆ  เพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ สอ.อร. หรือ  ดูจากระเบียบฯ  ของ สอ.อร.  

 

7) เพ่ือเด็กพิเศษ  :  เป็นทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่เป็นเด็กพิเศษ  ให้ได้รับปีละ 1,000 บาท 
 หลักเกณฑก์ารขอรับทุนสวัสดกิาร  :  
 1. ต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
 2. ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  และมีสถานภาพโสด 
 3. ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  12  เดือน 
 หลักฐาน  1.  ส าเนาเอกสารทางราชการที่แสดงความเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
             2. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ ส าเนาบัตรผู้พิการ 

 

...................................................   
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ท าเนียบคณะกรรมการด าเนินการ สอ.อร. 
( พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 ) 

ชุดที่ 60   (ประจ าปี 2559) 
 

 
  1. พล.ร.ท.สุทธินันท์        สกุลภุชพงษ์ 
  2. พล.ร.ท.บงกช             ผาสุข 
  3. พล.ร.ท.กิตติพงศ์         รุมาคม 
  4. พล.ร.ต.กวี                องคะศิลป์ 
  5. น.อ.สกล                  สิริปทุมรัตน์ 
  6. น.อ.เอกธนา              รัตนสุวรรณ      
  7. น.อ.พงษ์สันต์             สมัยคมสัน 
  8. น.อ.ชูเกียรติ              เทพาลัย    
  9. น.อ.แหลมทอง           สมรรคจันทร 
10. น.อ.อิศรพันธ์ุ             สายโสภา 
11. น.อ.เสถียร                มูลศรี 
12.  น.ท.บรรเทิง             เดชงาม  
13. ร.อ.วีระยุทธ              เผือกพิพัฒน์ 

 

ชุดที่ 61   (ประจ าปี 2560) 
 

 
  1. พล.ร.ท.กิตติพงศ์         รุมาคม 
  2. พล.ร.ท.บงกช             ผาสุข 
  3. พล.ร.ต.สิรภพ             สุวรรณดี 
  4. พล.ร.ต.เอกธนา รัตนสุวรรณ 
  5. น.อ.พงษ์สันต์             สมัยคมสัน 
  6. น.อ.อภิรมย์               เงินบ ารุง      
  7. น.อ.แหลมทอง            สมรรคจันทร 

    8. น.อ.วัฐนัย                  ข าละม้าย    
  9. น.อ.ภูธรา                  อินม่วง 
10. น.อ.อิศรพันธ์ุ              สายโสภา 
11. น.อ.เสถียร                 มูลศรี 
12.  น.อ.ธนดล                สรรคณี  
13. น.ท.บรรเทิง               เดชงาม 
14. นายด ารงค์                ทัพมงคล 

 

ชุดที่ 62   (ประจ าปี 2561) 
 

 
1. พล.ร.ท.กิตติพงศ์         รุมาคม 
2. พล.ร.ต.อุดม              แก่นจันทร์ 
3. พล.ร.ต.สมเจตน์         วันหว่าน 
4. พล.ร.ต.สกล              สิริปทุมรัตน์ 
5. พล.ร.ต.ไพศาล           เฮงจิตตระกูล 
6. น.อ.มนตรี                 สิขเรศ 
7. น.อ.อภิรมย์               เงินบ ารุง      
8. น.อ.พรชัย                 จ้อยจ ารูญ 

        9. น.อ.ศัลย์                   แสวงพานิช    
10. น.อ.วัฐนัย                  ข าละม้าย    
11. น.อ.ภูธรา                  อินม่วง 
12. น.อ.เสถียร                 มูลศรี 
13. น.ท.กมล                   ศิริไล  
14. น.ต.ปริญญา               กรุดเพชร 

ชุดที่ 63   (ประจ าปี 2563) 
 

 
1. พล.ร.ท.กว ี องคะศิลป์ 
2. พล.ร.ต.อุดม แก่นจันทร์ 
3. พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม  
4. พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน ์
5. พล.ร.ต.อภริมย์    เงินบ ารุง 
6. พล.ร.ต.ธิต ิ นาวานุเคราะห ์
7. น.อ.วิสิทธ์ิ กุลสมบรูณ์สินธ ์
8. น.อ.พรชัย จ้อยจ ารูญ 
9. น.อ.ศัลย ์           แสวงพานิช 

10. น.อ.วัฐนัย ข าละม้าย   
11. น.อ.ภูธรา อินม่วง 
12. น.อ.พลกฤษณ์ เมฆขุนทด   
13. น.ท.กมล ศิริไล  
14. ร.อ.ณรงค ์ ชูช่ืน 
15. ร.ท.สุวิทย ์ ผิวขาว 
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ID Line: 
@dockyard_coop 

ตดิตอ่สหกรณอ์อมทรพัยก์รมอูท่หารเรอื  จ ากดั 
THE NAVAL DOCKYARD SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
 
 ส ำนกังำนใหญ่ 
    เลขที ่2 ถนนอรณุอมรนิทร ์ แขวงศิรริาช  เขตบางกอกนอ้ย  กรงุเทพฯ  10700 
 

 ฝ่ายธรุการ    : 0 2475 4059    
 ฝ่ายบญัช ี     :  0 2475 4145 
 ฝ่ายการเงนิและฝาก-ถอน :  0 2475 4145 
 ฝ่ายทะเบยีนและเงนิกู ้ :  0 2475 4269 
 ฝ่ายสนิเช ือ่     :  0 2475 4194,  0 2475 3196 
 ฝ่ายธรุการ      :  0 2475 4059 
 ฝ่ายกรรมวธิขีอ้มูล     :  0 2475 5012 
 

 สมุทรปรำกำร  :  56092, 56093 
 
 สำขำสตัหบี  :  78082, 78083 
 
 
 E-mail   :  coop.save@gmail.com 

 FAX       :  0 2475 4145, 0 2475 3196 

mailto:coop.save@gmail.com

