
    

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558   หนา้ 1 จาก 37 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 

ครังที  37/2558 

วนัพุธที 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารห้องเวรแก้ไฟ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลยีบ   

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

ผู้มาประชุม สมาชิกสหกรณ์   10,787 ท่าน  (จาํนวนสมาชิกรวมทงัสิน 11,112 ท่าน) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศกัดิ ศรีทองวฒัน ์ รองผูว้่าการธุรกิจและบริการ 

    ทาํการแทนผูว้่าการ การไฟฟ้านครหลวง 

 2. นางรัชนีพร พึงประสพ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯพีนที 1 

 3. นายวชัราคม ทพัไชย นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 

    ผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 

 4. นายธนาดล รักษาพล ผูแ้ทน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เริมประชุมเวลา  เวลา  08.00  น. 

ประธานทีประชุม     ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์  

ระเบียบวาระที 1  เรืองทีประธานแจ้งให้ทราบ 

 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ไดด้าํเนินการพิธีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 พร้อม

ทงักล่าวรายงานในนามของประธานกรรมการดาํเนินการชุดที 36  ไดก้าํหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2558     ในวนัที 25 กุมภาพนัธ ์2558  เพือดาํเนินเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ แถลงผล

การดาํเนินงานในรอบปีทีผ่านมา  พร้อมกบัเลือกตงักรรมการทีหมดวาระ จาํนวน  7 ท่าน  สหกรณ์ของเรา

ดาํเนินการดว้ยความมนัคง ขอให้เชือมนัว่าองค์กรของเราเดินไปดว้ยความมนัคง  มีการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดรอบคอบจากผูต้รวจสอบทงัภายในและภายนอก  คณะกรรมการดาํเนินการชุดปัจจุบนั  ไดใ้ชค้วามรู้  

ความสามารถ  อุทิศตนทุ่มเททาํงานดว้ยความซือสตัย ์เสียสละ รับผดิชอบ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่

สมาชิกเป็นสาํคญั ทาํใหส้หกรณ์ฯ ประสบความสาํเร็จในทุก ๆ ดา้น ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัทีดีอีก

ปีหนึง  

  จากนัน ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก   

 การเลือกตงัในวนันีขอให้สมาชิกตดัสินใจเลือกผูแ้ทนของท่านโดยพิจารณาจากความรู้

ความสามารถ ความซือสตัยสุ์จริต เขา้มาดูแลผลประโยชน์ของท่าน เพือพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยข์องเราให้

เจริญกา้วหนา้ยงัยนืต่อไป  ในโอกาสนีขอขอบคุณหน่วยงานทีเกียวขอ้งทีมีส่วนร่วมกบัการจดังานในวนันี  

และไดข้อมติทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเพืออนุมติัจ่ายเงินเบียประชุมจาํนวนเงิน 11,112,000.- บาท และ

จ่ายเงินสวสัดิการสมาชิกจาํนวนเงิน 22,224,000.- บาท     
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มตทิีประชุม     ทีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินค่าเบียประชุม เป็นเงิน 11,112,000.- บาท (สิบเอ็ดลา้นหนึง

แสนหนึงหมืนสองพนับาทถว้น) และจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก เป็นเงิน 22,224,000.- บาท (ยีสิบสองลา้นสอง

แสนสองหมืนสีพนับาทถว้น) 

  นายวนัลกัษณ์  ชีวะถาวร  พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี นายสมศกัดิ  ศรีทองวฒัน ์  

รองผูว้่าการธุรกิจและบริการ ทาํการแทนผูว้่าการ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวคาํปราศรัย 

  ประธานในพิธีกล่าวคาํปราศรัยสรุปดงันี 

 
  ประธานทีประชุม เสนอแนะว่า ก่อนพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2557  

ไดน้นั ตอ้งพิจารณาระเบียบวาระที 5 พิจารณาอนุมติังบดุล  งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ประจาํปี  

2557 โดย นายธนาดล  รักษาพล ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี 2557 (บริษทั สามสิบสีออดิต จาํกดั)     

งบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั ตาม

ระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

มตทิีประชุม     ทีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระท ี2 เลอืกตงักรรมการดําเนินการ 

 ตามขอ้บงัคบั “ขอ้  51.  การเลือกตงัและการดาํรงตาํแหน่ง  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ไม่เกินสิบหา้คน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัจากสมาชิก  การเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการให้เลือกโดยวิธี

เลือกประธานกรรมการหนึงคน  และกรรมการอืนอีกไม่เกินสิบสีคน ให้คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตัง

ระหว่างกนัเอง  เป็นรองประธานกรรมการหนึงคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึงคนและอาจให้มีเหรัญญิก

หนึงคนและจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ  หรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนนัเป็นกรรมการ” 
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 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการดําเนินการ ได้กล่าวชีแจงว่า  ตามที

คณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนดใหมี้การเลือกตงักรรมการดาํเนินการตงัแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  และได้

ประกาศให้สมาชิกทราบแลว้นัน  จึงขอให้ทีประชุมรับรองให้สมาชิกลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตงักรรมการ

ดาํเนินการ ตงัแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดการลงคะแนนเพือตรวจนบัคะแนนเวลา 15.00 น.   

 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีพน้จากตาํแหน่ง  / ทีอยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี /  และทีตอ้งหยุดพกั  

1  ปี ( ก.พ. 2557) 

 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  7  ท่าน 

1. นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย (สมยัที 2 ปีที 2)  

2. นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ (สมยัที 1 ปีที 2)  

3. นายสมาน ขามเทศทอง (สมยัที 2 ปีที 2)  

4. นายสุดตา นรสาร (สมยัที 1 ปีที 2)  

5. นายประจวบ คงเป็นสุข (สมยัที 2 ปีที 2)  

6. นายสุวรรณ กาเซ็ม (สมยัที 2 ปีที 2)  

7. นายสิทธิพร มีเสถียร (สมยัที 1 ปีที 2)  

 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีอยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี  จาํนวน  8  ท่าน 

1. ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์ (สมยัที 2 ปีที 1) 

2. นางทศันีย ์ ใหลสกุล (สมยัที 2 ปีที 1) 

3. นายสิน จริตกาย (สมยัที 2 ปีที 1) 

4. นายสุนทรชยั ผลสมบูรณ์โชค (สมยัที 1 ปีที 1) 

5. นายบุญ เถือนคาํ (สมยัที 1 ปีที 1) 

6. นางสาวศิริพร เปานิล (สมยัที 1 ปีที 1) 

7. นายอลงกต เกียรติสงคราม (สมยัที 1 ปีที 1) 

8. นายวนัลกัษณ์ ชีวะถาวร (สมยัที 1 ปีที 1) 

 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีตอ้งหยดุพกั  1  ปี  เนืองจากดาํรงตาํแหน่งครบ 2 วาระ  (4 ปี)  

ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

1. นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย (สมยัที 2 ปีที 2) 

2. นายสมาน ขามเทศทอง (สมยัที 2 ปีที 2) 

3. นายประจวบ คงเป็นสุข (สมยัที 2 ปีที 2) 

4. นายสุวรรณ กาเซ็ม (สมยัที 2 ปีที 2) 

  ในปีนีมีผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ 18 คน  เพือแทนกรรมการดาํเนินการทีครบวาระ 

จาํนวน 7 คน  และกรรมการดาํเนินการ ทีไดรั้บการเลือกตงัเขา้มาจะอยู่ในตาํแหน่งตามวาระ 2 ปี  จึงขอให้ที

ประชุมพิจารณา  
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  ผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ 18 คน   

หมายเลข ชือ นามสกุล เลขสมาชิก สงักดั 

1 นายสิทธิพร มีเสถียร 10661 ฟขม. 

2 นายดาํรงค ์ ปันสมพงษ ์ 9503 ฟขต. 

3 นางสาวสุดา หลาํวไิลเกษร 6725 ฝบช. 

4 นายคมสนั ทองศิริ 13383 ฝจย. 

5 นายเสนอ วิสุทธนะ 11054 ฟขร. 

6 นายสุดตา นรสาร 503 คงสภาพ 

7 นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ 11038 ฟขล. 

8 นายสนิท ไซประเสริฐ 11673 ฝบช. 

9 นายวิรัตน ์ ยะก๊บ 6316 ฝบร. 

10 นายสมชาย ไชยนนัทน ์ 5157 ฟขป. 

11 นายวรยทุธ ปันสุข 8701 ฝอจ. 

12 นายสนัติ อุบลบาน 8349 ฝทภ. 

13 นายทวีศกัดิ ไหวดีมณีตระกลู 14679 ฟขข. 

14 นายประพงษ ์ ทองทว ี 8788 ฝทภ. 

15 ว่าทีร.ต.อุดม เถาลดัดา 11006 ฝบร. 

16 นายณรงคช์ยั สิลาเวียง 12229 ฝทภ. 

17 นายสุเจน อิมเจริญ 8996 ฟขต. 

18 นายเชาวลิต สีเหลือง 14061 ฟขพ. 

มตทิีประชุม     ทีประชุมมีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการเลือกตงัตามทีเสนอ ตงัต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  และ

ใหค้ณะกรรมการควบคุมการเลือกตงัดาํเนินการจนเสร็จสิน  โดยขอรับรองผลการเลือกตงัตามประกาศของ

คณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั 

ระเบียบวาระที 3  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 

มตทิีประชุม     ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557  ตามเอกสารรายงาน

กิจการประจาํปี 2557 หนา้ 31 ถึงหนา้ 85  โดยเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที 4  แถลงรายงานกจิการประจาํปี 2557 

 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์  ประธานกรรมการดําเนินการ  และนายสุวรรณ  กาเซ็ม  

เลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ ไดร่้วมกนัแถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ตามเอกสารรายงานกิจการ

ประจาํปี หนา้ 86 ถึงหนา้ 89 สรุปดงันี 

  จาํนวนสมาชิก 10,090 คน 

  ทุนเรือนหุน้ 7,492.74 ลา้นบาท 

  เงินรับฝาก 15,416.57 ลา้นบาท 
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  ลกูหนีเงินกู ้(สมาชิก) 21,091.21 ลา้นบาท 

  รายได ้ 1,347.09 ลา้นบาท 

  ค่าใชจ่้าย 815.71 ลา้นบาท 

  กาํไรสุทธิ 531.38 ลา้นบาท 

มตทิีประชุม ทีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที 5  พจิารณาอนุมตังิบดุล  งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ประจาํปี  2557 

  นายธนาดล  รักษาพล ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี 2557 (บริษทั สามสิบสีออดิต 

จาํกดั)  สรุปรายงานของผูส้อบบญัชีโดยเห็นว่า  งบการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด หน้า 90 - 112 สรุป

รายละเอียดดงันี 

 

สินทรัพย์  บาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  118,735,638.34 

  เงินฝากสหกรณ์อืน  445,000,000.00 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสนั   1,553,882,986.06 

  ลกูหนีระยะสนั - สุทธิ  582,137,299.66 

  ดอกเบียเงินใหกู้ค้า้งรับ 2,338,696.96 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  29,236,004.07 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,731,330,625.09 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

  เงินลงทุนระยะยาว  2,712,484,884.16 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาว   19,537,542,518.41 

  อุปกรณ์ - สุทธิ  4,945,981.02 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  3,448,425.78 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  2,431,292.77 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,260,853,102.14 

รวมสินทรัพย์ 24,992,183,727.23 

 

หนีสินและทุนของสหกรณ์   

หนีสินหมุนเวยีน 

เงินกูย้มืระยะสนั  230,000,000.00 

เงินรับฝาก  15,416,572,348.71 

กองทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ – ส่วนของสมาชิก 278,158,925.00 
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หนีสินหมุนเวียนอืน  53,446,684.07 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 15,978,177,957.78 

หนีสินไม่หมุนเวยีน 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน  5,701,604.03 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 5,701,604.03 

รวมหนีสิน 15,983,879,561.81 

ทุนของสหกรณ์ 

ทุนเรือนหุน้ (มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) หุน้ทีชาระเต็มมลูค่าแลว้ 7,492,742,130.00 

ทุนสารอง 804,578,481.64 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอืน ๆ   58,607,558.46 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึน  120,995,884.16 

กาํไรสุทธิประจาปี 531,380,111.16 

รวมทุนของสหกรณ์ 9,008,304,165.42 

รวมหนีสินและทุนของสหกรณ์ 24,992,183,727.23 

 

บาท % 

รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 

ดอกเบียรับจากเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 1,184,341,437.33 88.69 

ดอกเบียรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 21,220,821.77 1.59 

ดอกเบียรับเงินฝากธนาคาร 1,026,107.76 0.08 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 128,726,838.72 9.64  

รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,335,315,205.58 100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบยีและเงินลงทุน 

ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก 640,647,785.90 47.98 

ดอกเบียจ่ายเงินกูย้มืระยะสนั 25,795,974.04 1.93 

ดอกเบียจ่ายเงินกูย้มืระยะยาว 23,110,067.87 1.73  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบียและเงินลงทุน 689,553,827.81 51.64 

รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธ ิ 645,761,377.77 48.36 

บวก รายได้อนื 

กาไรจากการขายทรัพยสิ์น 2,000.00 0.00 

กาไรจากการจาหน่ายทีดินและสิงปลูกสร้างรอการจาหน่าย 396,073.00 0.03 

ดอกเบียรับ - ลกูหนีไม่ใช่สมาชิก 3,398,464.80 0.25 

ดอกเบียรับ - ลกูหนีระหว่างดาเนินคดี 222,847.77 0.02 

ดอกเบียรับ - ลกูหนีตามคาพิพากษา 5,382,402.50 0.40 
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รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ 2,450.00 0.00 

รายไดค่้าธรรมเนียมเงินกูพิ้เศษ 848,058.00 0.06 

รายไดจ้ากการโฆษณา 12,000.00 0.00 

รายไดเ้งินเฉลียคืนชุมนุมสหกรณ์ฯ 1,024,612.24 0.08 

รายไดอื้น 489,082.21 0.04  

รวมรายได้อนื 11,777,990.52 0.88 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัเจ้าหน้าท ี

เงินเดือน 22,978,653.71 1.72 

ค่าครองชีพ 58,200.00 0.00 

ค่าล่วงเวลา 1,866,225.00 0.14 

ค่าวิชาชีพเจา้หนา้ที 136,000.00 0.01 

ค่าเบียเลียงพาหนะ 276,044.00 0.02 

บาเหน็จเจา้หนา้ที/กองทุนสารองเลียงชีพ/เงินชดเชย 3,399,778.50 0.25 

ค่าเครืองแบบเจา้หนา้ที 336,000.00 0.03 

เงินสมทบประกนัสงัคมและเงินกองทุนทดแทน 456,893.00 0.03 

สวสัดิการเจา้หนา้ที 500,000.00 0.04 

ค่าจา้งตอบแทน 342,000.00 0.03 

ค่าตอบแทนพิเศษเจา้หนา้ทีปฎิบติังาน 344,121.30 0.03 

ค่าเบียประกนัความซือสตัยเ์จา้หนา้ทีเงินสดยอ่ย 95,682.61 0.01 

เงินชดเชยเจา้หนา้ทีเกษียณ 500,000.00 0.04 

ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัอาคารสถานทีและอปุกรณ์ 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัคอมพิวเตอร์ 372,858.02 0.03 

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 148,891.94 0.01 

ค่าเสือมราคาเครืองใชส้านกังาน 1,290,869.33 0.10 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ 343,810.00 0.03 

สินทรัพยบ์ริจาค 33.00 0.00 

ค่าบาํรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์ 100,990.00 0.01 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัยานพาหนะ 55,520.81 0.00 

ค่าตกแต่งสานกังานตดัจ่าย 1,049,824.07 0.08 

ค่าตดัจ่ายสิทธิการใชป้ระโยชน์อาคาร 154,713.71 0.01 

ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย 171,952.47 0.01 

ค่าเบียประกนัอคัคีภยัอาคารและทรัพยสิ์น 8,025.55 0.00 

ค่าเบียประกนัภยัรถยนต ์ 38,262.64 0.00 
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ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสมาชิก 

โครงการการศึกษาสมาชิก 1,616,302.39 0.12 

ค่าเบียประกนัอุบติัเหตุกลุ่มสมาชิก 1,040,210.18 0.08 

โครงการสวสัดิการสาหรับสมาชิก 30,121,272.00 2.26 

ค่ารับรอง 1,044,594.26 0.08 

ค่าเบียประชุมกรรมการ 465,800.00 0.03 

ค่าตอบแทนกรรมการดาํเนินการ 126,000.00 0.01 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเงินกูพิ้เศษ 1,220,789.00 0.09 

ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์ 870,060.51 0.07 

เครืองมือเครืองใช ้ 122,669.22 0.01 

ค่าไฟฟ้า 64,131.40 0.00 

ค่าโทรศพัท ์ 174,594.98 0.01 

ค่าของใชส้านกังาน 137,232.39 0.01 

ค่าจา้งบริการ 737,350.47 0.06 

ค่าธรรมเนียม - อากรและไปรษณีย ์ 257,493.00 0.02 

ค่าใชจ่้ายทางศาล 1,446,559.45 0.11 

ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ 575,645.00 0.04 

ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 914,209.00 0.07 

ค่าใชจ่้ายทวัไป 310,993.06 0.02 

ค่าตรวจสอบบญัชี 198,000.00 0.01 

ค่าตรวจสอบกิจการ 240,000.00 0.02 

โครงการการจดัทาหนงัสือรายงานกิจการ 528,000.00 0.04 

ค่าใชจ่้ายในวนัประชุมใหญ่ 10,881,000.00 0.81 

ค่าบริการรับ - ส่งเงินสด 119,000.00 0.01 

หนีสงสยัจะสูญ - ลกูหนีระหว่างดาเนิน

คดี (เกินความตอ้งการ) 

(128,286.07) (0.01) 

หนีสงสยัจะสูญ - ลกูหนีขาดสมาชิกภาพ 20,091,222.75 1.50 

หนีสงสยัจะสูญ - ลกูหนีตามคาพิพากษา 17,959,064.48 1.34  

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน 126,159,257.13 9.45 

กาํไรสุทธ ิ 531,380,111.16 39.79 

 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 

กาํไรสุทธ ิ 531,380,111.16 
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รายการปรับปรุงเพอืกระทบยอดกาไรสุทธเิป็นเงินสดสุทธ ิ

จากกจิกรรมดําเนินงาน 

ค่าเสือมราคาเครืองใชส้านกังาน 1,290,869.33 

ค่าเสือมราคายานพาหนะ 343,810.00 

ค่าตดัจ่ายสิทธิการใชป้ระโยชน์อาคาร 154,713.71 

ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย 171,952.47 

ค่าตกแต่งสานกังานตดัจ่าย 1,049,824.07 

สินทรัพยบ์ริจาค 33.00 

หนีสงสยัจะสูญ - ลกูหนีขาดจากสมาชิกภาพ  20,091,222.75 

หนีสงสยัจะสูญ - ลกูหนีระหว่างดาเนินคดี (เกินความตอ้งการ) (128,286.07) 

หนีสงสยัจะสูญ - ลกูหนีตามคาพิพากษา 17,959,064.48 

ดอกเบียรับ - ลกูหนีกองทุน (2) (4,353,759.01) 

ดอกเบียจ่ายกองทุนส่วนของสมาชิก(1) 11,500,521.59 

โครงการสวสัดิการอุทกภยั/สวสัดิการสมาชิก 983,272.00 

ดอกเบียเงินใหกู้ค้า้งรับ (2,338,696.96) 

ค่าเบียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ตดับญัชี 345,288.59 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ตดับญัชี 21,276.92 

ดอกเบียจากการลงทุนคา้งรับ (21,560,449.30) 

ดอกเบียเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

คา้งรับ 

(820,821.92) 

กาํไรจากการขายทีดินและสิงปลกูสร้างรอการจาํหน่าย (396,073.00) 

ค่าใชจ่้ายทางศาล 959,928.17 

เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที/กองทุนสารองเลียงชีพ/เงินชดเชย 1,273,270.00 

ดอกเบียเงินรับฝากคา้งจ่าย 40,747,365.67 

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย (ส่วนของสหกรณ์ฯ) 38,769.00 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 699,058.77 

สวสัดิการเจา้หนา้ที 500,000.00 

เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที 500,000.00 

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงใน 

สินทรัพย์และหนีสินดําเนนิงาน 600,412,265.42 

สินทรัพย์ดําเนินงาน  

เงินสดจ่ายลกูหนีเงินใหกู้ส้ามญั (2,638,400,100.00) 

เงินสดรับจากลกูหนีเงินใหกู้ส้ามญั 3,114,894,774.35 

เงินสดจ่ายลกูหนีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน (584,887,500.00) 

เงินสดรับจากลกูหนีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 415,935,775.13 
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เงินสดจ่ายลกูหนีเงินใหกู้พิ้เศษ (951,791,000.00) 

เงินสดรับจากลกูหนีเงินใหกู้พิ้เศษ 853,219,373.46 

เงินสดรับจากลกูหนีเงินกูค้า้งนาน 35,791.44 

เงินสดรับจากลกูหนีตวัแทนหกัเงินส่ง 230,484,458.95 

เงินสดรับจากลกูหนีขาดสมาชิกภาพ 29,109,935.06 

เงินสดรับจากลกูหนีระหว่างดาเนินคดี 2,950,562.10 

เงินสดรับจากลกูหนีตามคาพิพากษา 28,938,745.95 

เงินสดรับจากลกูหนีกองทุน(2) รับภาระ 1,041,463.54 

เงินสดจ่ายลกูหนีอืนๆ (6,495,000.00) 

เงินสดรับจากลกูหนีอืนๆ 4,921,488.63 

เงินสดรับดอกเบียเงินใหกู้ค้า้งรับ 2,574,946.82 

เงินสดจ่ายค่าเบียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (348,157.61) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (13,704.06) 

เงินสดรับดอกเบียจากการลงทุนคา้งรับ 19,573,395.90 

เงินสดรับดอกเบียเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ คา้งรับ 850,000.00 

เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายดาํเนินคดี (621,918.00) 

เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่าย (38,213.00) 

หนีสินดําเนนิงาน 

เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 149,202.84 

เงินสดรับภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 46,138.04 

เงินสดจ่ายภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย (45,271.61) 

เงินสดจ่ายคืนเงินรอจ่ายคืน (442,032.14) 

เงินสดรับเงินรอไฟฟ้าเรียกคืน 72,932.55 

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืนค่าใชจ่้ายศาล (1,362,951.94) 

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน - ดอกเบีย (6,385.15) 

เงินสดจ่ายดอกเบียเงินรับฝากคา้งจ่าย (37,339,458.40) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,824,644.72) 

เงินสดรับเงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย (ส่วนของสมาชิก) 38,769.00 

เงินสดจ่ายเจา้หนี - เงินประกนัอคัคีภยัเงินกูพิ้เศษ (460,567.00) 

เงินสดรับจากเจา้หนี - เงินประกนัอคัคีภยัเงินกูพิ้เศษ (สมาชิก) 471,597.00 

เงินสดจ่ายกองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ที (722,793.33) 

เงินสดจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที (1,490,000.00) 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 1,079,431,919.22 
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซือเครืองใชส้านกังาน (1,428,139.73) 

เงินสดจ่ายซือสิทธิการใชซ้อฟทแ์วร์ (333,876.38) 

เงินสดจ่ายค่าพฒันาระบบโปรแกรมรอตดัจ่าย (458,500.00) 

เงินสดจ่ายค่าตกแต่งสานกังานรอตดัจ่าย (28,750.00) 

เงินสดรับจากการขายทีดินและสิงปลกูสร้างรอการจาํหน่าย 1,916,073.00 

เงินสดจ่ายซือตวัสัญญาใชเ้งินสหกรณ์บริการการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั (125,000,000.00) 

เงินสดจ่ายซือตวัสัญญาใชเ้งินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (100,000,000.00) 

เงินสดจ่ายซือพนัธบตัรออมทรัพยพิ์เศษของกระทรวงการคลงั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาย ุ7 ปี 

(16,000,000.00) 

เงินสดจ่ายซือหุน้กูบ้ริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (15,000,000.00) 

เงินสดจ่ายซือหุน้กูบ้ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (40,000,000.00) 

เงินสดจ่ายซือหุน้กูบ้ริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (30,000,000.00) 

เงินสดจ่ายซือหุน้กูบ้ริษทั ไทคอนอินดสัเทรียลคอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) (40,000,000.00) 

เงินสดจ่ายซือหุน้กูบ้ริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) (300,000,000.00) 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตวัสญัญาใชเ้งินสหกรณ์บริการการ

ไฟฟ้านครหลวง จากดั 

140,000,000.00 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตวัสญัญาใชเ้งินชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

100,000,000.00 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนพนัธบตัรออมทรัพย ์พ.ศ. 2547 220,000,000.00 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้กูบ้ริษทั ปตท. จากดั (มหาชน) 20,000,000.00 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้กูบ้ริษทั ควอลิตีเฮา้ส์ จากดั (มหาชน) 50,000,000.00 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้กูบ้ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน) 

15,000,000.00 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (121,333,193.11) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน  

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 6,630,804,805.49 

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (5,704,580,276.05) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มื - ตวัสญัญาใชเ้งิน 8,920,000,000.00 

เงินสดจ่ายชาระหนีเงินกูย้มื - ตวัสญัญาใชเ้งิน (9,200,000,000.00) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืสหกรณ์อืน 120,000,000.00 

เงินสดจ่ายชาระหนีเงินกูย้มืสหกรณ์อืน (1,507,262,700.00) 

เงินสดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลียคืน (450,785,981.25) 

เงินสดจ่ายเงินปันผลเฉลียคืนคลาดเคลือน (1,395.50) 

เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที (7,722,923.33) 
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เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ (171,719,687.87) 

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 391,733,550.00 

เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา (4,102,100.00) 

เงินสดรับจากกองทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ - 

ส่วนของสหกรณ์ 

962,040.66 

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน ์ (9,438,925.00) 

เงินสดจ่ายเงินบริจาคสมาคมฯ และมลูนิธิไพศาล (1,500,000.00) 

เงินสดจ่ายค่าบารุงสนันิบาตสหกรณ์ (10,000.00) 

เงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน  (993,623,592.85) 

เงินสดสุทธ ิเพมิขนึ (ลดลง) (35,524,866.74) 

เงินสด ณ วนัต้นปี  599,260,505.08 

เงินสด ณ วนัสินปี  563,735,638.34 

 

1. สรุปนโยบายการบญัชีทีสาคญั 

1.1 สหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง 

1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายไดด้อกเบียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา  

1.3 ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ในอตัราทีกาหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการบญัชี

ของสหกรณ์ พ.ศ.2542 

1.4 ค่าซ่อมบารุง ค่าซ่อมแซม รวมทงัการซือมาเปลียนแทนสาหรับสินทรัพยร์ายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหัก

จากรายได ้การต่อเติมหรือเพิมเติมอุปกรณ์รายการใหญ่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

1.5 กองทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 (แกไ้ขเพิมเติมครังที 1 พ.ศ. 2553 ลว.17 มี.ค. 53) มี

วตัถุประสงคเ์พือช่วยเหลือสมาชิกผูค้า้ประกนัเงินกู ้โดยเงินกองทุนไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน 

       ส่วนที (1) ส่วนของสมาชิก - สมาชิกผูกู้เ้งินจะตอ้งสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยจ่ายเงินสมทบทุนเขา้

ร่วมกองทุนในอตัราร้อยละ 3.00 ของวงเงินกูต้ามสญัญาและมีเงือนไขว่า สหกรณ์ฯจะจ่ายคืนใหเ้มือสมาชิกชาํระ

หนีครบถว้นตามสญัญาโดยไม่มีดอกเบียให ้

       ส่วนที (2) ส่วนของสหกรณ์ฯ - ไดม้าจากการจดัสรรหรือการบริจาคและจากดอกเบียในรูปของเงินฝากตาม

ส่วนที (1) ในอตัราสูงสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพยเ์พิมพนู สาหรับปี 2557 ไดน้าํตน้เงินไปฝากไวที้สหกรณ์

บริการพนกังานการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ประเภทเงินฝากประจาํ ไดรั้บผลตอบแทนร้อยละ 4.5 

1.6 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมทงับตัรเงินฝากทีออกโดย

ธนาคารและสถาบนัการเงิน เงินฝากสหกรณ์อืนทุกประเภท ทงันี ใหร้วมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์

อืนทีนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์า้ประกนัหนีดว้ย 

1.7 เงินลงทุนระยะสนัและเงินลงทุนระยะยาว ทีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 

แสดงดว้ยราคาทุนสาํหรับเงินลงทุนระยะสนัและเงินลงทุนระยะยาว ทีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์อยู่ในความ

ตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม ทงันีสหกรณ์ฯ รับรู้การเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นกาํไร

(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทียงัไม่เกิดขึน โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ฯ และจะรับรู้
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เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน เมือสหกรณ์ฯได้จาํหน่ายเงินลงทุนนัน ทงันีเพือให้เป็นไปตาม

คาํแนะนาํกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบติัทางบญัชีเกียวกบัเงินลงทุน พ.ศ. 2544  ส่วนตราสารหนีที

ตอ้งการจะถือไวจ้นครบกาํหนด จะแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

1.8 สิทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคารตดัจ่ายโดยวิธีเสน้ตรงอายุการใชง้าน 30 ปี และค่าพฒันาระบบโปรแกรมรอ

ตดัจ่าย ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 - 10 ปี 

1.9 ค่าตกแต่งสานกังานรอตดัจ่าย ค่าระบบติดตงัโทรศพัทร์อตดัจ่าย ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี  

1.10 สหกรณ์ฯ ระงบัการรับรู้รายไดที้เกิดจากดอกเบียเงินให้กูข้องลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์    คง

คา้งซึงหากสหกรณ์ฯ รับรู้ดอกเบียเงินให้กูข้องลูกหนีดงักล่าว แลว้จะทาํให้สหกรณ์ฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปีเป็น

จาํนวนดงันี 

กาํไรสุทธิประจาํปี 531,380,111.16 บาท 

บวก ดอกเบียทีไม่รับรู้เป็นรายได ้   11,075,233.48 บาท 

กาํไรสุทธิ(หากรับรู้ดอกเบียเงินกูข้องลกูหนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได)้ 542,455,344.64 บาท 

1.11 สหกรณ์ฯ ไดต้งัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย 

การจดัชนัคุณภาพลกูหนีเงินกูแ้ละการเผอืหนีสงัสยัจะสูญ พ.ศ. 2544 โดยตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีที

ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ตามมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที 36 ครังที 3/2558 เมือวนัที 30 มกราคม 2558 

และขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงประมาณการทางบญัชีเท่านัน  ยงัมิไดมี้การตดัสูญหรือทาํให้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมายของสหกรณ์ฯดอ้ยไปแต่อย่างใด ซึงถา้หากจะมีการตดัลูกหนีเป็นสูญก็จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมติที

ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทาํได ้

1.12 สหกรณ์ฯ ไดต้ังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ สาหรับลูกหนีเงินสดขาดบญัชี ตามคดีหมายเลขแดงที สค. 

735/2550 เมือวนัที 28 ธนัวาคม 2550 สาํหรับเรืองเกียวกบัการทุจริตของเจา้หนา้ทีผูป้ฎิบติังาน ซึงไดก้ระทาํการ

ทุจริตยกัยอกเงินของสหกรณ์ฯ ไปเป็นจาํนวนเงิน 6,444,000.00 บาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการทงัคดีแพ่ง

และคดีทางอาญา (อยูร่ะหว่างการนาํสืบทรัพยเ์พือบงัคบัคดี)โดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดผ้่อนผนัให้เป็นกรณี

พิเศษในการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญลกูหนีดงักล่าว ใหเ้สร็จสินภายในระยะเวลา 2 ปีๆ ละเท่าๆกนั เป็นจาํนวน

เงินปีละ 3,172,000.00 บาท นับตงัแต่ปีทางบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป ตามหนังสือที กษ 

0402/162 ลงวนัที 18 มกราคม 2551ต่อมา เมือวนัที 27 ธนัวาคม 2556 ลูกหนีรายดังกล่าว ไดท้าํสัญญา

ประนีประนอมยอมความ พร้อมชาํระหนีบางส่วนใหก้บัสหกรณ์ฯ  เป็นจาํนวนเงิน 3,216,870.00 บาท ณ สินปี 

ยอดคงเหลือของบญัชีลกูหนีเงินสดขาดบญัชี และบญัชีค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ เท่ากบั 3,227,130.00 บาท ค่าเผือ

หนีสงสยัจะสูญดงักล่าวถือเป็นบญัชีปรับมลูค่าทีตงัขึนเพือแสดงเป็นรายการหักจากบญัชีลูกหนีในงบการเงิน

เพือใหค้งเหลือเป็นมลูค่าสุทธิของลกูหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไดจ้ริง 

1.13 ทีดินและสิงปลกูสร้างรอการจาํหน่าย ทีสหกรณ์ฯ ประมลูจากกรมบงัคบัคดี(หลกัประกนัเงินกูพิ้เศษ) เพือ

นาํมาชาํระหนีบนัทึกบญัชี ณ วนัไดม้าดว้ยมลูค่ายติุธรรม 

2. การเปลยีนแปลงการแสดงรายการในงบการเงินของสหกรณ์ฯ 

     กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดมี้คาํสังที กษ 0404 /1160 ลงวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ให้สหกรณ์ฯจดัทาํ      งบ

การเงินตามรูปแบบใหม่ โดยเริมตงัแต่รอบปีบญัชี 2557 โดยในปีแรกมิตอ้งจดัทาํขอ้มูลเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ดงันนังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ของสหกรณ์ฯ ไดจ้ดัทาํขึนตามรูปแบบใหม่ดงักล่าว



   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2558  หนา้ 14 จาก 37 

เป็นปีแรก  จึงไม่จดัทาํขอ้มลูเปรียบเทียบรอบปีบญัชี 2556 

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย 

เงินสด     1,980,400.00  บาท 

เงินฝากธนาคาร 

     เงินฝากกระแสรายวนั        176,789.54   บาท 

     เงินฝากออมทรัพย ์ 116,578,448.80   บาท 

     รวมเงนิสดและเงินฝากธนาคาร 118,735,638.34   บาท 

ข้อผกูพนั 

ในปี 2557 สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารต่าง ๆ ดงันี 

1.ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาตรีเพชร จานวน 10 ลา้นบาท อตัราดอกเบียเท่ากบั 8.425 % ต่อปี 

2.ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาวงับูรพา จานวน 10 ลา้นบาท อตัราดอกเบียเท่ากบั 8.150 % ต่อปี  

3.ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสามยอดและสาขาเพลินจิต จาํนวน 20 ลา้นบาท และ 4 ลา้นบาท  

ตามลาํดบั อตัราดอกเบียเท่ากบั 7.375 % ต่อปี  

4.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาพาหุรัด จานวน 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบียเท่ากบั 7.750% ต่อปี  

วงเงินเบิกเกินบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ คาํประกนัโดยเงินลงทุนตามทีกล่าวในหมายเหตุ 7 และคณะกรรมการ- 

ดาํเนินการทงัคณะ 

4. เงินฝากสหกรณ์อนื ประกอบด้วย 

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 350,000,000.00  บาท  

เงินฝากสหกรณ์บริการพนกังานการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 95,000,000.00  บาท  

     รวมเงินฝากสหกรณ์อนื 445,000,000.00  บาท  

     ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากสหกรณ์อืนขา้งตน้ เป็นเงินฝากประเภทประจา ทงัจานวน 

5. เงินให้กู้ยมื ประกอบด้วย 

 ระยะสัน ระยะยาว 

เงินให้กู้ยมื - ปกต ิ   

ลกูหนีเงินกูฉุ้กเฉิน 222,109,098.24 1,384,998,203.56 

ลกูหนีเงินกูส้ามญั 956,895,439.81 12,213,680,793.63 

ลกูหนีเงินกูพิ้เศษ 374,663,245.80 5,938,863,521.22 

รวมเงินให้กู้ยมื - ปกต ิ 1,553,667,783.85 19,537,542,518.41 

เงินให้กู้ยมื - ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 

ลกูหนีเงินกูส้ามญั 215,202.21 0.00 

รวมเงินให้กู้ยมื - ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 215,202.21 0.00 

รวมเงินให้กู้ยมื  1,553,882,986.06 19,537,542,518.41 
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6. ลูกหนอีนื - สุทธ ิประกอบด้วย 

 ระยะสัน ระยะยาว 

ลกูหนีตวัแทนหกัเงินส่ง 238,203,987.64 0.00 

ลกูหนีขาดจากสมาชิกภาพ 136,934,364.33 0.00 

ลกูหนีระหว่างดาเนินคดี 9,586,443.57 0.00 

ลกูหนีตามคาพิพากษา 217,747,359.37 0.00 

ลกูหนีเงินสดขาดบญัชี 3,227,130.00 0.00 

ลกูหนีกองทุนรับภาระ 86,817,214.55 0.00 

ลกูหนีอืน ๆ 2,787,546.48 0.00  

รวม 695,304,045.94 0.00 

หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (113,166,746.28) 0.00 

     รวมลูกหนอีนื - สุทธ ิ 582,137,299.66 0.00 

     ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 สหกรณ์ฯ ตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ จาํนวน 113,166,746.28 บาท ประกอบดว้ย 

ลูกหนีขาดจากสมาชิกภาพ จาํนวนเงิน 34,857,454.55 บาท ลูกหนีระหว่างดาเนินคดี จาํนวนเงิน 

5,941,470.61 บาท ลูกหนีตามคาํพิพากษา จาํนวน 69,140,691.12 บาท และลูกหนีเงินสดขาดบญัชี จาํนวน

เงิน 3,227,130.00 บาท  ในระหว่างปี 2550 สหกรณ์ฯ มีลกูหนีเงินสดขาดบญัชี (ตามคดีหมายเลขแดงที สค. 

735/2550 เมือวนัที 28 ธนัวาคม 2550) สาํหรับเรืองเกียวกบัการทุจริตของเจา้หนา้ทีผูป้ฎิบติังานไดก้ระทาํการ

ทุจริตยกัยอกเงินของสหกรณ์ฯไปเป็นจาํนวนเงิน 6,444,000.00 บาท ปัจจุบนัศาลไดพิ้พากษาให้ผูค้าํประกนั

และผูก้ระทาํการทุจริตร่วมกนัชดใชเ้งินจาํนวนดงักล่าว ซึงอยู่ระหว่างนาํสืบทรัพยเ์พือบงัคบัคดี เนืองจาก

ความเสียหายจากการทุจริตมีจาํนวนเงินมากถึง 6,444,000.00 บาท หากสหกรณ์ฯ ตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

ทงัจาํนวน ก็จะมีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิประจาํปีตอ้งลดลงอยา่งมาก สหกรณ์ฯ จึงมีหนังสือเพือขอผ่อนผนั

การตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญเป็นจาํนวน 3 รอบระยะเวลาบญัชีต่อกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไดรั้บอนุมติั

เป็นกรณีพิเศษใหต้งัไดภ้ายใน 2 รอบระยะเวลาบญัชี โดยเริมตงัแต่รอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2550 เป็นจาํนวน

ปีละ 3,172,000.00 บาท (ตามหนงัสือที กษ 0402/162 ลงวนัที 18 มกราคม 2551ในระหว่างปี 2556 สหกรณ์ฯ 

ไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความกับลูกหนีดงักล่าว พร้อมทงัรับชาํระหนีบางส่วนจากลูกหนี เป็น

จาํนวนเงิน 3,216,870.00 บาท คงเหลือลกูหนี     เงินสดขาดบญัชีและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีเงินสด

ขาดบญัชี จานวน 3,227,130.00 บาท 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอนื ประกอบด้วย 

ดอกเบียคา้งรับ - ลกูหนีตามคาํพิพากษา 245,960.81 

หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - ดอกเบียคา้งรับลกูหนีตามคาํพิพากษา (245,960.81) 

เงินรอเรียกคืน 195,491.68 

ค่าเบียประกนัจ่ายล่วงหนา้  348,157.61 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,704.06 

เงินปันผลเฉลียคืนคลาดเคลือน 1,395.50 

ดอกเบียจากการลงทุนคา้งรับ 21,560,449.30 
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ดอกเบียเงินฝากสหกรณ์อืนคา้งรับ  820,821.92 

ทีดินและสิงปลกูสร้างรอการจาํหน่าย 6,113,000.00 

เงินทดรองจ่ายดาํเนินคดี 105,984.00 

เงินทดรองจ่าย  77,000.00 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอนื 29,236,004.07 

8. เงินลงทุน ประกอบด้วย 

 มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน 

เงินลงทุนระยะยาว   

เงินลงทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด   

พนัธบตัรออมทรัพยพิ์เศษกระทรวงการคลงั 18,041,671.76 16,000,000.00 

หุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 358,049,399.80 350,000,000.00 

หุน้กูบ้ริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 698,693,305.10 660,000,000.00 

หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 266,751,313.00 250,000,000.00 

หุน้กูบ้ริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 643,011,903.00 600,000,000.00 

หุน้กูบ้ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 54,747,518.50 50,000,000.00

หุน้กูบ้ริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 21,023,159.60 20,000,000.00

หุน้กูบ้ริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั 

(มหาชน)  

93,486,127.40 90,000,000.00

หุน้กูบ้ริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั(มหาชน)  16,013,935.20 15,000,000.00

หุน้กูบ้ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั(มหาชน)  42,177,550.80 40,000,000.00

รวม 2,211,995,884.16 3,165,148,199.40

บวก ค่าเผอืการปรับมลูค่าเงินลงทุน 0.00 (953,152,315.24) 

รวมเงินลงทุนระยะยาวทอียู่ในความต้องการของตลาด 2,211,995,884.16 2,211,995,884.16

เงินลงทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 0.00 500,189,000.00

หุน้สามญับริษทั สหประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 0.00 200,000.00

หุน้สามญับริษทั นมไทย - เดนมาร์ค จาํกดั 0.00 100,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวทไีม่อยู่ในความต้องการของตลาด 0.00 500,489,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,211,995,884.16 2,712,484,884.16

รวมเงินลงทุน 2,211,995,884.16  2,712,484,884.16

      ณ วนัสินปีทางบญัชี 31 ธนัวาคม 2556 ตามงบการเงินของบริษัท สหประกันชีวิต จาํกัด 

(มหาชน) มีผลขาดทุนสะสม 379,909,139.00 บาท และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ 1.96 บาท ซึงอาจ

มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ผูถื้อหุน้ 

       เงินลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั นมไทย-เดนมาร์ค จาํกดั จาํนวน 100,000.00 บาท ไดจ้ด
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ทะเบียนเลิกบริษทั ซึงนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้เมือวนัที 22 มีนาคม 2545 และในขณะนี

ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีจากหน่วยงานราชการเงิน 

       ลงทุนส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศ

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอืนของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2552 

       สหกรณ์ฯ ไดน้าํหุ้นกูจ้าํนวน 19 ฉบบั รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,045,000,000.00 บาท ไปเป็น

หลกัประกนัการทาํสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชี ในวงเงิน 5,000,000.00 บาท และเป็นหลกัประกนั

วงเงินสินเชือ จาํนวน 1,767,000,000.00 บาท (ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 12) 

9. อุปกรณ์ - สุทธ ิประกอบด้วย 

ยานพาหนะ 1,077,585.32 

เครืองใชส้าํนกังาน  3,868,395.70 

    รวมอุปกรณ์ - สุทธ ิ 4,945,981.02  

     สหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีอุปกรณ์ดว้ยมลูค่าตามบญัชี ซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 สหกรณ์ฯ มีค่า

เสือมราคา จาํนวน 1,634,679.33 บาท  ประกอบดว้ย ค่าเสือมราคายานพาหนะจาํนวน 343,810.00 

บาท และ  ค่าเสือมราคาเครืองใชส้าํนกังานจาํนวน 1,290,869.33 บาท 

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิประกอบด้วย 

สิทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคาร 2,320,705.78 

สิทธิการใชซ้อฟทแ์วร์    333,876.38 

ค่าพฒันาระบบโปรแกรมรอตดัจ่าย    793,843.62 

     รวมสินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิ 3,448,425.78 

     สิทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคารสาํนักงานหลงัใหม่ จาํนวนเงิน 4,641,411.43 บาท ตดัจ่ายจากทุน

ขยายกิจการและมีนโยบายการตดัจ่ายตามอายุการใชง้านทีไดรั้บโดยประมาณ 30 ปี สาหรับในรอบปี

บญัชี 2557     

     สหกรณ์ฯ ตดัจ่าย จาํนวน 154,713.71 บาท  คงเหลือ ณ วนัสินปี จาํนวน 2,320,705.78 บาท 

สหกรณ์ฯ มีค่าพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีนโยบายตดัจ่ายตามอายขุองสิทธิในสัญญาเป็น

เวลา 5 - 10 ปี สาํหรับในรอบบญัชีปี 2557 สหกรณ์ฯ ไดต้ดัจ่ายเป็นจาํนวน 171,952.47 บาท คงเหลือ ณ 

วนัสินปี จาํนวน 793,843.62 บาท 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื ประกอบด้วย 

เงินประกนัโทรศพัท ์      13,000.00 

เงินประกนัไฟฟ้า        6,000.00 

ค่าตกแต่งสานกังานรอตดัจ่าย 2,412,292.77 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื 2,431,292.77 

12. เงินกู้ยมืระยะสัน ประกอบด้วย 

ตวัสญัญาใชเ้งินธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 100,000,000.00 

ตวัสญัญาใชเ้งินธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 130,000,000.00 
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     รวมเงินกู้ยมืระยะสัน 230,000,000.00 

    สหกรณ์ฯ มเีงินกู้ยมืระยะสัน ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน ี

(1) ตวัสญัญาใชเ้งินของธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) สาขาวงับูรพา จาํนวน 2 ฉบบั รวมเป็นจาํนวนเงิน 100 

ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 2.70 ต่อปี 

(2) ตวัสญัญาใชเ้งินของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาสามยอด จาํนวน 1 ฉบบั รวมเป็นจาํนวนเงิน 130 

ลา้นบาท อตัราดอกเบียร้อยละ 2.70 ต่อปี 

     สหกรณ์ฯ มรีายละเอยีดของเงินกู้ยมืและหลกัประกนัดงัต่อไปน ี

ชือธนาคาร 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตัวสัญญาใช้

เงินคงเหลือ 

อัตราดอกเบีย หลักประกัน 

1)  ธ. กรุงไทย  จาํกดั 

(มหาชน) สาขาเพลินจิต 

วงเงินเบิกเกินบญัชี  4   

ลา้นบาท 

7.375% คณะกรรมการดาํเนินการ 

2) ธ.กรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาสามยอด 

วงเงินเบิกเกินบญัชี  20   

ล้านบาท วงเงินสินเ ชือ

ประเภทตวัสัญญาใชเ้งิน   

และเงินกูย้มืระยะสัน  

538  ลา้นบาท 

 

7.375% 

MMR + 0.25% 

MMR 

หุน้กูบ้ริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทัควอลิตีเฮา้ส์จาํกดั (มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทับา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

และหุน้กูบ้ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

จาํกดั (มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอน

เน็คชนั จาํกดั(มหาชน) 

หุ้ น กู ้ บ ริ ษั ท  ก า ร บิ น ไ ท ย  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

3) ธ.ไทยพาณิชย ์  จาํกดั 

(มหาชน)สาขาตรีเพชร 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 10   

ล้ า น บ า ท  ว ง เ งิ น สิ น เ ชื อ

ประเภทตวัสัญญาใชเ้งิน   

98  ลา้นบาท 

8.425% คณะกรรมการดาํเนินการ 

หุ้นกู ้บ ริษัท  ก ารบิ นไท ย จํากัด 

(มหาชน) 

4) ธ.ทหารไทย  จาํกดั 

(มหาชน)    สาขาวงับูรพา 

วงเงินเบิกเกินบญัชี  10  

ลา้นบาท วงเงินสินเชือ

ประเภทตวัสัญญาใชเ้งิน   

356  ลา้นบาท 

2.70%-8.150% คณะกรรมการดาํเนินการ 

หุน้กูบ้ริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั

(มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล 

คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทั พีทีที โกลบอล           

เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

5) ธ.กรุงศรีอยุธยา  

(มหาชน)สาขาพาหุรัด 

วงเงินเบิกเกินบญัชี  5   

ลา้นบาท 

วงเงินสินเชือประเภท 

7.750% 

 

หุน้กู ้ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
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ชือธนาคาร 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและ

วงเงินประเภทตัวสัญญาใช้

เงินคงเหลือ 

อัตราดอกเบีย หลักประกัน 

ตวัสัญญาใชเ้งิน  775   

ลา้นบาท 

(มหาชน) 

หุน้กูบ้ริษทั ซีพ ีออลล์ จากดั (มหาชน) 

6) ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

จาํกดั 

วงเงินกูย้ืม 330  ลา้นบาท 4.650% คณะกรรมการดาํเนินการ 

เงินฝากประจาํและหุน้ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํกดั 

 

13. เงินรับฝาก ประกอบดว้ย 

เงินรับฝาก - สมาชิก 

เงินฝากออมทรัพย ์ 469,626,557.73 

เงินฝากประจา 4,278,788.37 

เงินฝากสะสมทรัพย ์ 30,308,420.00 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 40 1,599,535,897.71 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 50 132,499,052.14 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 60 2,393,385,463.55 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 70 8,809,915,766.04 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 80 1,367,643,821.99 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 92 7,803,000.00 

เงินฝากออมทรัพยเ์ปียมสุข 93 331,652,145.07 

     รวมเงินรับฝาก - สมาชิก 15,146,648,912.60 

เงินรับฝาก - สหกรณ์อืน 

เงินฝากออมทรัพย ์25 1,682,652.80  

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 45  25,385,541.30 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 65  145,840,850.34 

เงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน 75 97,014,391.67 

    รวมเงินรับฝาก - สหกรณ์อืน 269,923,436.11 

     รวมเงินรับฝาก 15,416,572,348.71 

14. หนีสินหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย 

เงินรอการตรวจสอบ 3,398,784.36 

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย คา้งจ่าย  46,138.04 

เงินรอจ่ายคืน 3,828,586.35 

เงินรอจ่ายคืน - ดอกเบีย 70,264.02 

เงินรอจ่ายคืน - ทุนเรือนหุน้ 2,348,501.93 

เงินรอจ่ายคืนการไฟฟ้าฯ 491,118.41 



   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2558  หนา้ 20 จาก 37 

เงินรอจ่ายคืน - บริษทั บางจากปิโตรเลียม จากดั (มหาชน) 23,491.27 

เงินปันผลและเฉลียคืนคา้งจ่าย 1,234,647.25 

ดอกเบียเงินรับฝากคา้งจ่าย 40,747,365.67 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 776,596.77 

เจา้หนี - เงินประกนัอคัคีภยัเงินกูพิ้เศษ 481,190.00 

     รวมหนีสินหมุนเวียนอืน 53,446,684.07 

15. หนีสินไม่หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย 

กองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ที 177,914.03 

สํารองบาํเหน็จเจา้หนา้ที 5,023,690.00 

เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที 500,000.00 

     รวมหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 5,701,604.03 

16. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืนๆ ประกอบด้วย 

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,145,474.56 

ทุนสะสมเพือขยายกิจการ 14,863,418.75 

กองทุนเพือเสริมสร้างเสถยีรภาพของสหกรณ์ - ส่วนของสหกรณ์ฯ 42,598,665.15 

     รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืนๆ 58,607,558.46 

17. กําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนทียังไม่เกิดขึน ประกอบด้วย 

ยอดยกมาตน้ปี     4,278,443.00 

บวก(หัก) การเปลยีนแปลงในระหวา่งปี 116,717,441.16 

     ยอดคงเหลือปลายปี 120,995,884.16 

18. การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 

     สหกรณ์ฯ สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉลียรายเดือนไดใ้นอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละหนึงของยอดเงินฝาก

ทงัหมด จึงถือไดว้า่สหกรณ์ฯ ไดมี้การปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ย เรือง การกาํหนด

อตัราการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ ประกาศ ณ วนัที 31 ตุลาคม 2550 ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 17 

ตุลาคม 2550 เป็นตน้ไป 

มตทิีประชุม   ทีประชุม  มีมติอนุมติังบดุล  งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจาํปี 2557  ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที 6  เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 

ขอ้เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2557 

กาํไรสุทธิ = 531,380,111.16 บาท 

ที รายการทีจดัสรร ปี 2557 (บาท) ร้อยละ ปี 2556 (บาท) ร้อยละ 

1 ทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 53,138,011.12 10.00 52,524,069.59 10.00 

2 ค่าบาํรุงสนันิบาตฯ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

3 เงินปันผลร้อยละ.. 5.00...  แห่งค่าหุน้ทีชาํระแลว้ 364,356,686.50 68.57 350,691,527.75 66.77 

4 เงินเฉลียคืนร้อยละ 8.20... ของดอกเบีย 92,829,364.00 17.47 100,096,631.00 19.06 

  เงินกูที้สมาชิกชาํระระหว่างปี         
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ที รายการทีจดัสรร ปี 2557 (บาท) ร้อยละ ปี 2556 (บาท) ร้อยละ 

5 เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที 8,107,040.00 1.53 7,722,923.33 1.47 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

6 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล     100,000.00 0.02 

  (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้)         

7 ทุนส่งเสริมการศึกษา 4,000,000.00 0.75 4,000,000.00 0.76 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

8 ทุนสาธารณประโยชน ์ 8,500,000.00 1.60 8,500,000.00 1.62 

  (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ)         

9 ทุนสะสมเพือขยายกิจการ     90,000.00 0.02 

  (ไม่เกินร้อยละ 13 ของกาํไรสุทธิ)         

10 ทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์          70,605.79  0.01 5,544.18 0.00 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

11 เงินบริจาคช่วย 1,500,000.00 0.28 1,500,000.00 0.29 

   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ,         

   มลูนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์         

  (ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ)         

  รวม 532,511,707.41 100.21 525,240,695.85 100.00 

ปี 2557 (บาท) ร้อยละ ปี 2556 (บาท) ร้อยละ 

1 กลบัมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล&เงินเฉลียคืน) 457,186,050.50 86.04 450,788,158.75 85.83 

2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 67,208,616.91 12.64 66,719,613.77 12.70 

3 เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ที 8,107,040.00 1.53 7,722,923.33 1.47 

4 เป็นของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 0 10,000.00 0.00 

รวม 532,511,707.41 100.21 525,240,695.85 100.00 

หมายเหตุ โบนสักรรมการ 15 คนๆละ 20,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 300,000.-บาท 

 พิจารณาการใชทุ้นรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 

 เนืองจากสอฟ.   มีกาํไรสุทธิประจาํปี 2557  เป็นเงิน 531,380,111.16 บาท และคณะกรรมการ

ดาํเนินการเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล ในอตัรา 5.00%   และเงินเฉลียคืนในอตัรา 8.20%  ทาํใหก้ารจดัสรรกาํไร

สุทธิปีนีเป็นเงินทงัสิน 532,511,707.41 บาท  ซึงเกินกว่ายอดกาํไรสุทธิเป็นเงิน 1,131,596.25 บาท 

 ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครังที 2/2558 (วาระพิเศษ) เมือวนัที 19 มกราคม 2558 จึง

มีมติใหใ้ชทุ้นรักษาระดบัอตัราเงินปันผลมาจ่ายชดเชยจาํนวนเงินส่วนทีขาด  เพือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก

ทงัหลายอยา่งทวัถึง 
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 จึงเสนอมาเพือขอความเห็นชอบในการใชทุ้นรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  

  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ณ 31 ธนัวาคม 2557  เป็นจาํนวน    =  1,145,474.56  

   หัก    การจดัสรรกาํไรสุทธิ ปี 2557 เกิน เป็นจาํนวน 

  

=  1,131,596.25  

คงเหลือทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 

 

=      13,878.31  

มตทิีประชุม     ทีประชุม  มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 ตามเสนอ  

ระเบียบวาระที 7  พจิารณาเพอืตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

 ในปี 2557 สหกรณ์ฯ มีลูกหนีตามคาํพิพากษาทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้คงเหลือ  726,453.87  

บาท มูลหนีเกิดจากการกู้ยืมเงิน  รวม  4  ราย  สหกรณ์ฯ  ได้ฟ้องบังคับชําระหนีต่อศาล  และศาลได้มีคํา

พพิากษาแล้ว  ซึงหนีตามคาํพพิากษาดังกล่าวนันเป็นหนีทีระยะเวลาการบังคบัคดีเกนิ 10 ปี  นับวนัทีศาลมคีาํ

พิพากษาหรือคําสัง แล้ว  ทําให้สหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิบังคับคดีกับลูกหนีดังกล่าวได้อีกต่อไป  ตามประมวล

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 271  ทงันี สหกรณ์ฯ ไดติ้ดตามทรัพยสิ์นต่างๆ และสืบหาลูกหนีของ

ลกูหนีตามคาํพิพากษาดงักล่าว ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํงานหรือการประกอบอาชีพหลงัจากลูกหนี

พน้โทษในคดีอาญาเพือบงัคบัชาํระหนีตามคาํพิพากษา แต่ก็ไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ ทีอาจบงัคบัชาํระหนีได ้

 ดงันนัคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามหนี  ในการประชุมครังที 12/2557 ในวนัพฤหสับดี  ที 

18 ธนัวาคม  2557   ไดมี้มติให ้ เสนอทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  เพือพิจารณาอนุมติัให้ตดัจาํหน่าย

หนีสูญของลกูหนีตามคาํพิพากษาดงักล่าว  ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที 36  ในการประชุมครังที 

27/2557 ในวนั จนัทร์ที   29   ธนัวาคม   2557   ไดพิ้จารณาแลว้ว่าการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญดงักล่าวนันไม่

เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรให้ทีประชุมใหญ่อนุมติัให้ตัดจาํหน่ายหนีสูญของลูกหนีตามคํา

พิพากษาดงักล่าวจาํนวนเงิน 726,453.87  บาทซึงการตดัจาํหน่ายหนีสูญดังกล่าวไม่กระทบต่องบการเงินใดๆ 

ของสหกรณ์ฯ เพราะกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ไดมี้หนงัสือ ที กษ 0402/3110 ลงวนัที 28 กนัยายน 2547 ผ่อน

ผนัใหส้หกรณ์ฯ ตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญได ้3 รอบบญัชี โดยให้เริมตงัแต่รอบปีบญัชี 30 กนัยายน 2547 ถึง 

30 กนัยายน 2549  เรียบร้อยแลว้ 

หลกัเกณฑ์ทีเกยีวข้องกบัการพจิารณาตดัจาํหน่ายหนีสูญมดีังต่อไปนี  

 1.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจําหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2546  ข้อ 5ตามระเบียบนี 

 “การตัดจําหน่ายหนีสูญ”หมายความว่าการโอนปรับปรุงทางบญัชีเพือตดัจาํหน่วยหนีสูญ

ออกจากบญัชีลกูหนี ในกรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บหนีจากลูกหนีรายดงักล่าวไดเ้ป็นทีแน่นอนแลว้ 

ทงันี ต่อเมือไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในขอ้ 7 เรืองการตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

 ข้อ 6 หนีสูญทีจะตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีลกูหนีได ้ตอ้งเป็นหนีมีลกัษณะ ดงันี 

 (1) ตอ้งเป็นหนีทีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนืองจากการประกอบกิจการของสหกรณ์ 

 (2) ตอ้งเป็นหนีทีมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ทีสามารถฟ้องลกูหนีได ้

 (3)ตอ้งมีหลกัฐานการติดตามทวงถามใหช้าํระหนีตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแลว้ 

แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหนีโดยปรากฏว่า 
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  (ก) ลกูหนีถึงแก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือมีหลกัฐานว่าหายสาบสูญไปและไม่มี

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใดๆ จะเรียกร้องใหช้าํระหนีได ้หากฟ้องคดีไปก็ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายมากยิงขึนไม่คุม้กบัหนี

ทีจะไดรั้บชาํระ หรือ 

  (ข) ลกูหนีเลิกกิจการ และมีหนีของเจา้หนีรายอืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทงัหมดของ

ลกูหนีและอยูใ่นลาํดบัทีจะไดรั้บชาํระหนีก่อนเป็นจาํนวนมากกว่าทรัพยสิ์นของลกูหนี หรือ 

  (ค) ได้ดาํเนินการฟ้องลูกหนีในคดีแพ่ง  หรือไดย้ืนคาํขอเฉลียหนีในคดีทีลูกหนีถูก

เจา้หนีรายอืนฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนนัๆ ไดมี้คาํบงัคบัหรือคาํสงัของศาลแลว้ แต่ลูกหนีไม่มีทรัพยใ์ดๆ 

จะชาํระหนีได ้

 (4) หากเป็นหนีทีเกิดจากการทุจริต  หรือความบกพร่องในการดาํเนินการของกรรมการ

ดาํเนินการ หรืออดีตกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์หรือบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งในสหกรณ์  

หนีดังกล่าวต้องมีการติดตามทวงถามตามสมควรแก่กรณีจนถึงทีสุดแลว้ หากจะฟ้องลูกหนีจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายไม่คุม้กับหนีทีจะได้รับชาํระหนี หรือมีการฟ้องคดีแลว้แต่ไม่ไดรั้บชาํระหนีอนัเนืองมาจากกรณี

เช่นเดียวกบั ขอ้ 6 (3) 

    ข้อ 7   การตดัจาํหน่ายหนีสูญใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข ดงันี 

           (1) ตอ้งเป็นหนีทีมีลกัษณะตามข้อ 6 แต่ในกรณีทีลูกหนีทีลูกหนีแต่ละรายมีจํานวนหนี

รวมกนัไม่เกนิสามหมนืบาทการตดัจาํหน่ายหนีสูญจากบญัชีลกูหนีแต่ละรายดงักล่าวใหก้ระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ปฏิบติัตาม ขอ้ 6 (3) ก็ได ้ถา้ปรากฏว่าไดมี้หลกัฐานกรติดตามทวงถามใหช้าํระหนีตามสมควรแก่กรณีแลว้แต่

ไม่ไดรั้บการชาํระหนี และหากจะฟ้องลกูหนีก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหนีทีจะไดรั้บชาํระ 

            (2) ตอ้งเป็นหนีทีมีการตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนหนีทีจะขอตดัจาํหน่ายแลว้ใน

คราวปิดบญัชีประจาํปี ก่อนการขออนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

              (3) ในการเตรียมการเสนอทีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญ ใหส้หกรณ์จดัให้

มีขอ้มลูดงันี 

  (3.1) จาํนวนหนีทีขออนุมติัตดัจาํหน่ายจากบญัชี 

                     (3.2) คาํชีแจงสภาพหลกัฐานและการดาํเนินการติดตามทวงถามหนี 

                     (3.3) เหตุผลในการขอตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

                     (3.4) ความเห็นของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  (4) คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งกาํหนดวาระการประชุมใหญ่เรืองการตดัจาํหน่ายหนีสูญ

พร้อมทงัสรุปเรืองโดยยอ่ แจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่า 

7 วนั ซึงในหนงัสือแจง้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกนนัตอ้งมีรายละเอียดตาม (3) แนบทา้ยดว้ย 

              (5) ถา้ทีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นควรใหมี้การตดัจาํหน่ายหนีสูญได ้จะตอ้งมีมติอนุมติั

โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึงหนึงของสมาชิกทีมาประชุม 

              (6) เมือทีประชุมมีมติอนุมติัใหต้ดัจาํหน่ายหนีสูญได ้ใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย

ว่า การอนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญเป็นเพียงการปฏิบติัทางบญัชีเท่านนั มิไดเ้ป็นการระงบัซึงสิทธิเรียกร้องจากผู ้

ตอ้งรับผดิชอบต่อสหกรณ์ 
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 2. สรุปรายละเอยีดลูกหนีทีขอตดัจาํหน่ายหนีสูญ  ดังน ี

ลาํดบัที    
ชือ-สกุล 

จาํนวนหนีทขีอตดั 

จาํหน่ายหนีสูญ 
หมายเหต ุ

1 

2 

3 

4 

 
 

2896 นางสาวประไพพิศ  เจริญสุข 

6959 นางสาวรวีภรณ์ / สุนีย ์ แสงศรี 

3020 นายสุเทพ  ปานบุญลือ 

5684 นายสุริยา  กนัทะพนัธ ์

 รวม 
 

171,305.56 

118,204.48 

334,324.69 

102,619.14 

726,453.87  

 

มตทิีประชุม ทีประชุม  มีมติอนุมติัโดยเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที 8  รับทราบจาํนวนสมาชิกเข้า และออก ระหว่างปี 2557 

  นายสุวรรณ  กาเซ็ม  รายงานยอดสมาชิกระหว่างปี 2557  ดงันี 

  รายงานสรุปยอดสมาชิกสมคัรใหม่ และสมาชิกพน้สภาพ  ประจาํปี 2557 

รายการ  ชาย หญิง รวม 

ยอดยกมาสมาชิก ณ เดือนธนัวาคม 2556      8,402       2,811  11,213 

บวก สมาชิกสมคัรใหม่ เดือน มกราคม 25 14 39 

  กุมภาพนัธ ์ 7 2 9 

  มีนาคม 4 2 6 

  เมษายน 3 4 7 

  พฤษภาคม 2 1 3 

  มิถุนายน 1 1 2 

  กรกฎาคม - - - 

  สิงหาคม 1 - 1 

  กนัยายน - 1 1 

  ตุลาคม 3 - 3 

  พฤศจิกายน - 1 1 

  ธนัวาคม 2 2 4 

  48 28 76 

หกั สมาชิกสมาชิกพน้สภาพ เดือน มกราคม 4 2 6 

  กุมภาพนัธ ์ 20 3 23 

  มีนาคม 13 2 15 

  เมษายน 20 1 21 

  พฤษภาคม 15 2 17 

  มิถุนายน 17 7 24 
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รายการ  ชาย หญิง รวม 

  กรกฎาคม 25 3 28 

  สิงหาคม 20 6 26 

  กนัยายน 5 2 7 

  ตุลาคม 15 4 19 

  พฤศจิกายน 8 2 10 

  ธนัวาคม 2 1 3 

  164 35 199 

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธนัวาคม 2557    8,286  2,804  11,090  

 

มตทิีประชุม ทีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท ี9  ขออนุมตัเิงนิกู้ยมืของสหกรณ์ สําหรับปี 2558 

  ประธานฯ รายงานทีประชุมว่า เพือเป็นการสาํรองเงินทุนและรักษาสภาพคล่องสาํหรับการ

บริหารงานสหกรณ์  โดยมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครังที 1/2558 เมือวนัที 14 มกราคม 2558 จึงขอ

อนุมติัทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 กาํหนดวงเงินกูใ้นวงเงิน 8,290.0 ลา้นบาท (แปดพนัสองร้อยเกา้สิบ

ลา้นบาทถว้น) เพือนาํเสนอนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบเป็นวงเงินกูย้มืสูงสุดต่อไป 

มตทิีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์หส้หกรณ์กาํหนดวงเงินกูย้มืในวงเงิน 8,290.0  

ลา้นบาท (แปดพนัสองร้อยเกา้สิบลา้นบาทถว้น) ตามทีเสนอ 

ระเบียบวาระที 10  พจิารณาอนุมตัแิผนงานและประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจาํปี 2558 

  ประธานฯ เสนอทีประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่าย

ประจาํปี 2558 ตามเอกสารประกอบรายงานกิจการประจาํปี  2557  หนา้ 121  ถึงหนา้  140 สรุปดงันี 

 - ประมาณการรายจ่าย 

 1. ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเจา้หนา้ที 35,298,000.00 บาท 

 2. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 709,112,000.00 บาท 

 3. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,657,000.00 บาท 

 4. ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 56,225,000.00 บาท 

 5. ครุภณัฑ ์ 1,303,000.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่ายทงัสิน 828,292,000.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่าย(ไม่รวมครุภณัฑ)์ 1,303,000.00 บาท 

 - ประมาณการรายได้ 

  1. รายไดด้อกเบียรับ 1,206,500,000.00 บาท 

  2. รายไดอื้นๆ 151,526,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายได ้ 1,358,026,000.00 บาท 
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 ประมาณการรายได ้> ประมาณการรายจ่าย 529,734,000.00 บาท  

มตทิีประชุม      ทีประชุม  มีมติอนุมติั 

ระเบียบวาระท ี11  รายงานผู้ตรวจสอบกจิการและเลอืกตงัผู้ตรวจสอบกจิการ 

  นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ  หัวหน้าคณะผูต้รวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบตาม

เอกสารรายงานกิจการประจาํปี 2557 หนา้ 141 ถึง หนา้ 150 สรุปดงันี 

 ตามมติทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2557 เลือกคณะ            

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ จาํนวน 5 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี สาํหรับปีทางบญัชีสินสุด วนัที 31 

ธนัวาคม 2557 ซึงคณะผูต้รวจสอบกิจการไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการการรายงานการตรวจสอบกิจการ ดงันี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพือตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ         

พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2553  ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติทีประชุม

ใหญ่ และทีประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ 

1.2 เพือตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของการจดัทาํบญัชีและเอกสารประกอบรายการบญัชี ให้ถูกตอ้ง

ตรงตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป และตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมถึงระเบียบ

และคาํแนะนาํทีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนดขึน 

1.3 เพือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพือให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ  

ในการปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัชี  ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นหนีสินทงัปวงของ

สหกรณ์ เพือทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ทีเป็นอยูจ่ริง 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพือประเมินผล

และอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าทีอืนๆ ของสหกรณ์ทงัทาง

วิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนนัๆ 

2.3 ตรวจสอบหนงัสือสญัญาจา้งพฒันาระบบงานของสหกรณ์บน WEB  Application และหลกัประกนั 

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณของ

สหกรณ์ รวมทงัขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ซึงสามารถปฏิบติัไดจ้ากทีประชุมใหญ่ 

2.5 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

2.6 ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสงัต่างๆ 

3. การบัญชี 

3.1 สหกรณ์ใชร้ะบบบญัชีเป็นไปตามแบบทีทางราชการกาํหนด ซึงเหมาะสมและเพียงพอกบัปริมาณ

ธุรกิจ 
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3.2 การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และมีเอกสารประกอบรายการบญัชีเพียงพอทีจะ

ใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้

3.3 สหกรณ์ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ ทาํให้รายการบญัชี ทะเบียน งบการเงิน และ

รายงานต่างๆ  ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. การเงิน 

4.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดงันี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

เงินสด 1,980,400.00 1,980,500.00 (100.00) (0.01) 

เงินฝากธนาคาร     

กระแสรายวนั (13 บญัชี) 176,789.54 95,717.91 81,071.63 84.70 

ออมทรัพย ์    (10 บญัชี) 116,578,448.80 97,184,287.17 19,394,161.63 19.96 

รวม 118,735,638.34 99,260,505.08 19,475,133.26 19.62 

4.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  สหกรณ์เงินฝากสหกรณ์อืน ดงันี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ชุมนุมสหกรณ์ 350,000,000.00 500,000,000.00 (150,000,000.00) (30.00) 

สหกรณ์บริการ กฟน. 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 100.00 

รวม 445,000,000.00 500,000,000.00 (55,000,000.00) (11.00) 

4.3 การรับ จ่าย และการเกบ็รักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รัดกุม

และปลอดภยั ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจง้ยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแลว้

ปรากฏว่า มียอดคงเหลือตรงตามบญัชีของสหกรณ์  

5. การดําเนินงาน  

5.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  มีสมาชิก ดงันี   

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(คน) 
31 ธนัวาคม 2556 

(คน) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(คน) (ร้อยละ) 

สมาชิก 11,090 11,213 (123) (1.10) 

สมาชิกสมทบ 2,497 2,267 230 10.15 

รวม 13,587 13,480 107 0.79 
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การรับเขา้เป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก   คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การ

อนุมติัถกูตอ้งตรงตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

5.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  มีลกูหนีใหกู้ย้มื ดงันี  

5.2.1 เงินใหส้มาชิกกูย้มื 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ฉุกเฉิน 1,607,107,301.80 1,465,783,485.06 141,323,816.74 9.64 

สามญั 13,170,791,435.65  13,883,876,209.98 (713,084,774.33) (5.14) 

พิเศษ 6,313,526,767.02 6,310,200,878.40  3,325,888.62 0.05 

รวม 21,091,425,504.47 21,659,860,573.44 (568,435,068.97) (2.62) 

การปฏิบติัในการให้กูย้ืมเป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ เอกสารหลกัฐาน แสดงการ

เป็นหนี การคาํประกนั หลกัประกนั และเอกสารประกอบ ถกูตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ 

5.2.2 ลกูหนี ประกอบดว้ย 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ลกูหนีตวัแทนหกัเงินส่ง 238,203,987.64 230,484,458.95 7,719,528.69 3.35 

ลกูหนีตามคาํพิพากษา 217,747,359.37 167,865,733.92 49,881,625.46 29.72 

ลกูหนีระหว่างดาํเนินคดี 9,586,443.57 8,867,466.99 718,976.58 8.11 

ลกูนีขาดจากสมาชิกภาพ 136,934,364.33 101,369,737.76 35,564,626.57 35.08 

ลกูหนีเงินสดขาดบญัชี 3,227,130.00 3,227,130.00 0.00 0.00 

ลกูหนีกองทุนรับภาระ 86,817,214.55 63,513,603.72 23,303,610.83 36.69 

ลกูหนีอืน 2,787,546.48 1,282,434.94 1,505,111.54 117.36 

รวม 695,304,045.94 576,610,566.28  118,693,479.66 20.58 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (113,166,746.28) (75,244,745.12) (37,922,001.16) 50.40 

ลูกหนีสุทธ ิ 582,137,299.66 501,365,821.16 80,771,478.50 16.11 

5.3 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  มีเงินลงทุน ดงันี  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

เงินลงทุนระยะสัน     

อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

หุน้กู ้ 0.00 85,604,790.00 (85,604,790.00) (100.00) 

ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

พนัธบตัรรัฐบาล 0.00 220,000,000.00 (220,000,000.00) (100.00) 
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รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

รวม 0.00 305,604,790.00 (305,604,790.00) (100.00) 

เงินลงทุนระยะยาว     

อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

หุน้กู ้ 2,195,995,884.16 1,653,673,653.00 542,322,231.16 32.79 

ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

พนัธบตัร 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 100.00 

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ 500,189,000.00 500,189,000.00 0.00 0.00 

หุน้บริษทั 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

ตวัสญัญาใชเ้งิน – สบฟ. 0.00 15,000,000.00 (15,000,000) (100.00) 

รวม 2,712,484,884.16 2,169,162,653.00 543,322,231.16 25.05 

รวมเงินลงทุน 2,712,484,884.16 2,474,767,443.00 237,717,441.16 9.61 

การลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (7) และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ การ
คาํนวณผลตอบแทนถกูตอ้งครบถว้น 

5.4 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  มีเงินรับฝาก ดงันี 

5.4.1 รับฝากจากสมาชิก  ดงันี  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์ 469,626,557.73 426,141,702.59 43,484,855.14 10.20 

ประจาํ 4,278,788.37 4,021,272.02 257,516.35 6.40 

ออมทรัพยส์ะสมทรัพย ์ 30,308,420.00 30,755,749.80 (447,329.80) (1.45) 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 40 1,599,535,897.71 1,605,766,974.14 (6,231,076.43) (0.39) 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 50 132,499,052.14 137,006,349.24 (4,507,297.10) (3.29) 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 60 2,393,385,463.55 2,143,417,973.53 249,967,490.02 11.66 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 70 8,809,915,766.04 5,982,459,067.52 2,827,456,698.52 47.26 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 80 1,367,643,821.99 2,810,207,428.12 (1,442,563,606.13) (51.33) 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 91 0.00 600,000.00 (600,000.00) (100.00) 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 92 7,803,000.00 400,095,296.53 (392,292,296.53) (98.05) 

ออมทรัพยเ์ปียมสุข 93 331,652,145.07 350,862,145.07 (19,210,000.00) (5.48) 

รวม 15,146,648,912.60 13,891,333,958.56 1,255,314,954.04 9.04 

การปฏิบติัในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม ปลอดภยั การคาํนวณดอกเบียเงินฝาก และภาษีเงิน

ไดห้กั ณ ทีจ่ายถกูตอ้ง ครบถว้น 
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5.4.2 มีเงินรับฝากจากสหกรณ์อืน  ดงันี  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์25 1,682,652.80 3,418,047.84 (1,735,395.04) (50.77) 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 45 25,385,541.30 21,532,278.25 3,853,263.05 17.90 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 65 145,840,850.34 268,980,431.34 (123,139,581.00) (45.78) 

ออมทรัพยเ์พิมพนู 75 97,014,391.67 296,010,000.00 (198,995,608.33) (67.23) 

รวม 269,923,436.11 589,940,757.43 (320,017,321.32) (54.25) 

5.5 การกูย้มืเงิน 

สหกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินกูย้ืมประจาํปี 2557 จากทีประชุมใหญ่โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์ไว ้8,000,000,000.00  บาท (แปดพนัลา้นบาท) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 สหกรณ์มีเงิน

กูย้มื ดงันี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 

2557 
(บาท) 

31 ธนัวาคม 2556 
(บาท) 

เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 100,000,000.00 230,000,000.00 (130,000,000.00) (56.52) 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 130,000,000.00 280,000,000.00 (150,000,000.00) (53.57) 

สหกรณ์ออมทรัพย ์ม.มหิดล 0.00 921,700,000.00 (921,700,000.00) (100.00) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

0.00 465,562,700.00 (465,562,700.00) (100.00) 

รวม 230,000,000.00 1,897,262,700.00 (1,667,262,700.00) (87.88) 

การปฏิบติัในการกูย้มืเงินรัดกุม ปลอดภยั การคาํนวณดอกเบียถกูตอ้ง  

5.6 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 มีทุนเรือนหุน้ ดงันี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ทุนเรือนหุ้น 7,492,742,130.00 7,253,638,980.00 239,103,150.00 3.30 

ทุนเรือนหุน้ในบญัชีมีจาํนวนถกูตอ้ง ตรงกบัทะเบียนผูถื้อหุน้รายตวั  
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5.7 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 มีทุนสาํรองและทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอืนๆ ดงันี  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ทุนสาํรอง 804,578,481.64 752,054,412.05 52,524,069.59 6.98 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 

ระเบียบ และอืน ๆ 

    

- ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,145,474.56 1,045,474.56 100,000.00 9.57 

- ทุนสะสมเพือขยายสาํนกังาน 14,863,418.75 14,773,418.75 90,000.00 0.61 

- กองทุนส่วนของสหกรณ์(2) 42,598,665.15 39,721,342.01 2,877,323.14 7.24 

รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ 

ระเบียบ และอืน ๆ 

58,607,558.46 55,540,235.32 3,067,323.14 5.52 

รวมทังหมด 863,186,040.10 807,594,647.37 55,591,392.73 6.88 

การใชจ่้ายทุนสะสมต่างๆ ในระหว่างปีเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละระเบียบทีสหกรณ์

กาํหนดไว ้ 

5.8 รายจ่ายของสหกรณ์ 

5.8.1 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพือกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามมติทีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ มีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถว้นเพียงพอทีจะใชเ้ป็น

หลกัฐานทางบญัชีได ้

5.8.2 ในปี 2557 สหกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจาํนวนเงินรวม 851,969,000.00 บาท 

สหกรณ์ใชจ่้ายเงินตามงบประมาณไปรวม 817,141,171.67บาท (ร้อยละ 95.91) คงเหลือวงเงิน

งบประมาณ 34,827,828.33 บาท (ร้อยละ 4.09) 

5.8.3 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามมติของทีประชุมว่าด้วยรายจ่ายนัน และส่วนใหญ่อยู่

ภายในวงเงินงบประมาณทีกาํหนดไว ้เวน้แต่ มีรายจ่ายรวม  4 รายการ เกินวงเงินงบประมาณ 

ประกอบดว้ย   

ชือบญัชี (บาท) (ร้อยละ) 

1) หนีสงสยัจะสูญ 22,922,001.16 152.81 

2) ค่าใชจ่้ายทางศาล 846,559.45 141.09 

3) เครืองมือ เครืองใช ้ 16,669.22 15.72 

4) ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเงินกูพิ้เศษ 120,789.00 10.98 

ซึงสหกรณ์สามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวด โดยทีประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมัติให้

คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจถวัจ่ายไดทุ้กประเภท ยกเวน้หมวดค่าครุภณัฑ ์
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6. ผลการดําเนินงาน  

6.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  มีรายได ้ดงันี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ดอกเบียรับจากเงินใหกู้แ้ก่

สมาชิก 

1,184,341,437.33 1,201,616,804.14 (17,275,366.81) (1.44) 

ดอกเบียรับจากเงินใหกู้แ้ก่

สหกรณ์อืน 

0.00 11,442.42 (11,442.42) (100.00) 

ดอกเบียรับเงินฝากสหกรณ์อืน 21,220,821.77 21,250,000.03 (29,178.26) (0.14) 

ดอกเบียรับเงินฝากธนาคาร 1,026,107.76 2,245,981.64 (1,219,873.88) (54.31) 

เงินลงทุน 128,726,838.72 109,365,278.91 19,361,559.81 17.70 

รายไดอื้น 11,777,990.52 6,702,479.39 5,075,511.13 75.73 

รวม 1,347,093,196.10 1,341,191,986.53 5,901,209.57 0.44 

รายไดต่้าง ๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคาํนวณและการบนัทึกบญัชีรายไดถู้กตอ้งและ

ครบถว้น 

6.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  มีค่าใชจ่้าย ดงันี 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2557 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 
เพิมขึน (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียและการลงทุน 689,553,827.81 707,898,451.28 (18,344,623.47) (2.59) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 126,159,257.13 108,052,839.40 18,106,417.73 16.76 

รวม 815,713,084.94 815,951,290.68 (238,205.74) (0.03) 

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นรายการปกติของการดาํเนินงานเพือก่อให้เกิดรายได ้การควบคุมภายใน

เกียวกบัค่าใชจ่้ายรัดกุม และปลอดภยั 

ในปี 2557 สหกรณ์ดาํเนินงานมีผลกาํไรสุทธิรวม 531,380,111.16 บาท  และมีประมาณการกาํไร

สุทธิ จาํนวน 531,831,000.00 บาท ซึงตาํกว่าประมาณการ 450,888.84 บาท (ร้อยละ 0.08)  

กาํไรสุทธิของปีนีเปรียบเทียบกบัปีทีแลว้ซึงมีจาํนวน 525,240,695.85 บาท เพิมขึน  6,139,415.31 

บาท (ร้อยละ 1.17) เนืองจากรายไดร้วมเพิมขึน  5,961,109.57 บาท (ร้อยละ 0.44) และค่าใชจ่้ายรวมลดลง 178,205.74 

บาท (ร้อยละ 0.02) 

7. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ในระหว่างปีคณะผูต้รวจสอบกิจการ ไดใ้หข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะแก่กรรมการและเจา้หนา้ที

สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน สรุปไดด้งันี 
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7.1 การปฏิบติังานทางการเงิน การบญัชี ส่วนใหญ่ถูกตอ้ง เรียบร้อย มีขอ้บกพร่องบา้งเล็กน้อยซึงไม่

เป็นสาระสาํคญั ไดแ้จง้ให้เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทราบเพือดาํเนินการให้มีการแก้ไขให้ถูกตอ้ง

เรียบร้อยแลว้ 

7.2 การปฏิบติังานดา้นการรับฝากเงินและใหกู้ย้มื ส่วนใหญ่ถกูตอ้งเรียบร้อย มีขอ้บกพร่องบา้งเล็กน้อย    

ซึงไม่เป็นสาระสาํคญั ไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งทราบเพือดาํเนินการให้มีการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง

เรียบร้อยแลว้ 

7.3 การปฏิบัติในการให้กูย้ืมโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ เอกสาร

หลกัฐาน แสดงการเป็นหนี การคาํประกัน หลกัประกนั และเอกสารประกอบ ถูกต้อง ครบถว้น 

เรียบร้อย มีขอ้บกพร่องบา้งเล็กน้อย    ซึงไดแ้จง้ให้เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งทราบเพือดาํเนินการให้มี

การแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบร้อยแลว้  ทงันี สหกรณ์ไดมี้การปรับหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้

ประเภทต่างๆ ดงันี 

7.3.1 การพิจารณาเงินกู ้ และเงินไดค้งเหลือจากการชาํระหนีรายเดือนของสมาชิก ตาม

ประกาศ สอฟ.ที 14/2557 

7.3.2 การพิจารณาและปรับปรุงเงินกูส้ามญั ตามประกาศ สอฟ.ที 9/2557 

7.3.3 การพิจารณาและปรับปรุงเงินกูพิ้เศษ ตามประกาศ สอฟ.ที 17/2557 

7.3.4 ปิดโครงการเยยีวยา ฟืนฟ ูสะสาง กอบกูอ้งคก์รสู่ความมงัคง ตามประกาศที 22/2557 

7.4 การควบคุมติดตามหนี ปฏิบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ และกฎหมายทีกาํหนด 

ทงันี  สหกรณ์อยู่ระหว่างการศึกษาและดาํเนินการ การจัดทาํฐานข้อมูลหนีค้างชาํระของ              

ผูเ้กษียณอายุล่วงหน้า 5 ปี เพือบริหารจดัการหนีคา้งชาํระให้หมดภายในวนัเกษียณอาย ุทงันี ในปี 

2557 สหกรณ์มีหนีสงสัยจะสูญเพิมขึนจากปี 2556 จาํนวน 37,922,001.16 บาท  เนืองจากหนีทีไม่

ก่อให้เกิดรายไดใ้นปี 2557 เพิมขึนจากปี 2556 และสหกรณ์มีการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

เพิมขึน 

7.5 การบริหารตน้ทุนทางการเงิน สหกรณ์ไดมี้การกาํหนดแนวทางปฏิบติัเกียวกบัการกูย้ืมเงินสถาบนั

การเงินอืน ตามคําสั ง สอฟ.ที 8/2557 สําหรับวางแผนการบริหารเงินทุนในระยะยาว เพือนํา 

มาเป็นเครืองมือในการบริหารจัดการทางการเงินให้ได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันกาล นัน  

อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 

7.6 โครงการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์   มีการลงนามสัญญาจา้งกบับริษทัโซแอ็ท โซลูชั น 

จาํกดั เมือวนัที 31 มีนาคม 2557 ระยะเวลาจา้ง 18 เดือน  เพือพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

ออมทรัพย ์ WEB APPLICATION  ระบบบริหารจัดการสิทธิเว็บ Server และจัดซือเครือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรม Oracle Database และอุปกรณ์

เครือข่าย รวมเป็นจาํนวนเงิน 4,454,591.90 บาท   ขณะนีมีการติดตงัเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม

ระบบปฏิบติัการ และโอนถ่ายขอ้มูลจากโปรแกรมฐานขอ้มูลเดิม ไปสู่โปรแกรมฐานขอ้มูล 

Oracle Database แลว้  ส่วนการพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์   แผนการรองรับการ

ดาํเนินการธุรกิจอยา่งต่อเนือง  เช่น การเตรียมการสาํรองขอ้มูล DR Site  คอมพิวเตอร์สาํรอง

สาํหรับระบบ  ระบบเครือข่ายสือสารผา่นอินเตอร์เน็ต นนั อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 
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7.7 การปฏิบติัในการใชทุ้นทีไดรั้บการจดัสรร เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์  

ทีกาํหนด  สาํหรับทุนสาธารณะประโยชน์ และทุนส่งเสริมการศึกษา  ในปี 2557 สหกรณ์มีรายจ่าย 

สูงกว่าทีไดรั้บการจดัสรรจากกาํไรสุทธิ เนืองจาก มีรายจ่ายเกียวกบัสวสัดิการทีให้กบัสมาชิก

เพิมขึน เช่น สวสัดิการสมาชิกเสียชีวติ ทุนการศึกษา เป็นตน้ 

7.8 การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมใหญ่  

มีการใช้จ่ายเป็นไปตามขอ้บังคบั ระเบียบ กาํหนด มีเพียงบางรายการทีมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

งบประมาณ ทงันี สหกรณ์ควรจดัทาํคู่มือการบริหารงบประมาณ เพือใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการ

ตงัและควบคุมการใชง้บประมาณใหมี้ความถกูตอ้ง ชดัเจน มากยงิขึน 

  ประธานฯ ไดเ้สนอชือ นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ  หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการและทีมงาน  เพือ

นาํเสนอต่อทีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตงั มีรายชือดงัต่อไปนี 

 1. นายเอนก ชูศิริ นกัประมวลผลขอ้มลู 8  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 2. นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี นกัวิชาการ 8  

   (ดา้นการตรวจสอบ)  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 3. นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ นกับญัชี 4  ฝ่ายบญัชี 

 4. นางสาวอลิสา อภยัพลชาญ นกับญัชี 4  การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 

 พิจารณาค่าตรวจสอบกิจการระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินจาํนวน 240,000.- บาท   

มตทิีประชุม    ทีประชุม  มีมติเลือกตงั นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ  หัวหน้าคณะผูต้รวจสอบและทีมงาน  

พร้อมอนุมติัค่าใชจ่้าย 240,000.00 บาท  ตามทีเสนอ 

ระเบียบวาระที 12  พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558  และกาํหนดค่าธรรมเนียม การสอบบญัชี 

  ประธานฯ  เสนอต่อทีประชุม พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี   2558 โดยที

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครังที 1/2558 เมือวนัที 14 มกราคม 2558 ไดพิ้จารณารายละเอียดขอ้มูล

เกียวกบัคุณสมบติัของบริษทั สาํนกังานสอบบญัชี และขอบเขต วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบแลว้ มีผูส้อบบญัชี 

3 ราย เสนอเพือพิจารณาดงันี 

  1.นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ (4119)  บริษัท สํานักงานสามสิบสี ออดิต จ ํากัด  โดยเสนอ

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบเหมาจ่ายทงัสิน  เป็นจาํนวนเงินรวม 190,000.00 บาท (หนึงแสนเกา้หมืนบาทถว้น) 

  2.ดร.กนกศักดิ สุขวฒันาสินิทธิ (5889) บริษทั เอ็น.เอส.เค.คอนซลัแตนท์ จาํกดั โดยเสนอ

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเหมาจ่ายทงัสิน  เป็นจาํนวนเงินรวม 190,000.00 บาท (หนึงแสนเกา้หมืนบาท

ถว้น) 

  3.นางสาวสุมติรา ฉัวตระกูล (2444) สาํนกังานสอบบญัชีสุมิตรา  โดยเสนอค่าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบเหมาจ่ายทงัสิน เป็นจาํนวนเงินรวม 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถว้น) 

มตทิีประชุม    ทีประชุม  มีมติเลือก นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ (4119)  บริษทัสามสิบสีออดิต จาํกดั  เป็น

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ และกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีจาํนวน 190,000.- บาท (หนึงแสนเกา้หมืน

บาทถว้น)  ตามทีเสนอ 
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ระเบียบวาระท ี13  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในหลกัทรัพย์ ทีคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาต ิ  ให้ความ

เห็นชอบในเรืองข้อกาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอนืของสหกรณ์ ข้อ (7)  

 ประธานฯ เสนอต่อทีประชุมใหญ่  พิจารณาอนุมติัการฝากหรือลงทุนอืนใด   เพือใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ กาํหนด การฝากหรือลงทุนอยา่งอืนของสหกรณ์  ตามความในมาตรา 62 (7)  แห่งพระราชบญัญติั

สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และประกาศมติคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ครังที 1/2543  วนัที 24 มกราคม 

2543  ว่าดว้ยการนาํเงินไปฝากหรือลงทุนในหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 (7) คือฝากหรือลงทุนอืนใด นอกจากทีกาํหนด

ไวต้าม (1) ถึง (5) โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน  รวมกนัตอ้งไม่

เกินทุนสาํรองของสหกรณ์  และตอ้งผา่นการอนุมติัจากทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

มตทิีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมติัในหลกัการ 

ระเบียบวาระที 14  เรืองอนืๆ (ถ้าม)ี          

 14.1 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์  ประธานกรรมการดาํเนินการ ได้กล่าวชีแจงว่า  ตามที

คณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนดใหมี้การเลือกตงักรรมการดาํเนินการ ตงัแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  และได้

ประกาศให้สมาชิกทราบแลว้นัน  จึงขอให้ทีประชุมรับรองให้สมาชิกลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตงักรรมการ

ดาํเนินการตงัแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดการลงคะแนนเพือตรวจนบัคะแนนเวลา 15.00 น.   

 14.2 นายประสิทธิ  โภคสวสัดิ  ประธานคณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั ไดป้ระกาศผล

การลงคะแนนเลือกตงักรรมการดาํเนินการ สรุปไดด้งันี 

  จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตงักรรมการดาํเนินการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตงั  10,787 คน 

   บตัรดี 10,332 ใบ 

   บตัรเสีย 454      ใบ 

   บตัรหาย 1      ใบ 

  ผลคะแนนกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน  18  คน  ดงันี 

หมายเลข รายชือผูส้มคัร คะแนน ลาํดบั 

1 นายสิทธิพร มีเสถียร     6,378  1 

2 นายดาํรงค ์ ปันสมพงษ ์     5,750  5 

3 นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร     6,194  4 

4 นายคมสนั ทองศิริ     6,275  2 

5 นายเสนอ วิสุทธนะ     5,441  7 

6 นายสุดตา นรสาร     5,511  6 

7 นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์     6,246  3 

8 นายสนิท ไซประเสริฐ     4,126  8 

9 นายวิรัตน ์ ยะก๊บ     3,400  10 

10 นายสมชาย ไชยนนัทน ์     3,314  11 
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หมายเลข รายชือผูส้มคัร คะแนน ลาํดบั 

11 นายวรยทุธ ปันสุข     3,144  14 

12 นายสนัติ อุบลบาน     3,208  13 

13 นายทวีศกัดิ ไหวดีมณีตระกลู     3,243  12 

14 นายประพงษ ์ ทองทว ี     3,402  9 

15 ว่าทีร.ต.อุดม เถาลดัดา        368  18 

16 นายณรงคช์ยั สิลาเวียง        477  17 

17 นายสุเจน อิมเจริญ        932  15 

18 นายเชาวลิต สีเหลือง        533  16 

  ผูที้ไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน  7  คน ตามลาํดบั  ดงันี 

หมายเลข รายชือผูส้มคัร คะแนน ลาํดบั 

1 นายสิทธิพร มีเสถียร     6,378  1 

4 นายคมสนั ทองศิริ     6,275  2 

7 นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์     6,246  3 

3 นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร     6,194  4 

2 นายดาํรงค ์ ปันสมพงษ ์     5,750  5 

6 นายสุดตา นรสาร     5,511  6 

5 นายเสนอ วิสุทธนะ     5,441  7 

 กรรมการดาํเนินการทีไดรั้บการเลือกตงั  ลาํดบัที 1-7 ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ  2 ปี   

 สรุปรายชือคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที  37  จึงมีดงันี 

1. ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

2. นางทศันีย ์ ใหลสกุล กรรมการ 

3. นายสิน จริตกาย กรรมการ 

4. นายสุนทรชยั ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ 

5. นายบุญ เถือนคาํ กรรมการ 

6. นางสาวศิริพร เปานิล กรรมการ 

7. นายอลงกต เกียรติสงคราม กรรมการ 

8. นายวนัลกัษณ์ ชีวะถาวร กรรมการ 

9. นายสิทธิพร มีเสถียร กรรมการ 

10. นายคมสนั ทองศิริ กรรมการ 

11. นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ กรรมการ 

12. นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร กรรมการ 

13. นายดาํรงค ์ ปันสมพงษ ์ กรรมการ 
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14. นายสุดตา นรสาร กรรมการ 

15. นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการ 

 รวมเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน 15 คน 

มตทิีประชุม ทีประชุม มีมติอนุมติัตามผลการเลือกตงัคณะกรรมการชุดที 37   

ปิดประชุมเวลา เวลา 18.30  น. 

 

   ดร.เฉลิมพล  ดุลสมัพนัธ ์ นายสุวรรณ  กาเซ็ม 

   (ดร.เฉลิมพล  ดุลสมัพนัธ)์   (นายสุวรรณ  กาเซ็ม) 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ เลขานุการ                     

                          ประธานทีประชุม    

             นางสาวเบญญาภา  พึงนอ้ย 

    สาํเนาถกูตอ้ง (นางสาวเบญญาภา  พึงนอ้ย) 

  หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 

 (ดร.เฉลิมพล  ดุลสมัพนัธ)์ ผูจ้ดรายงานการประชุม   

 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                           

  
 (นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค)์ 

 เลขานุการ 


