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       บรษัิทไทยแอโรว ์จาํกดั (โรงงานพิษณโุลก) ไดก้่อตัง้และดาํเนินธุรกิจมาแลว้เป็นระยะเวลา 27 ปี

ซึ่งเม่ือในอดีตนัน้ สหกรณอ์อมทรพัยเ์องไดร้วมอยูก่บัสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยยาซากิและในเครอื จาํกดั

และชว่งหลงัไดมี้การแยกตวัออกมาบรหิารจดัการเองเป็นเอกเทศนแ์ละก่อตัง้เป็นสหกรณอ์อมทรพัย์

ไทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั  ซึ่งถือไดว้า่สหกรณอ์อมทรพัยเ์ป็นองคก์รหนึ่งที่มีความมั่นคงและเจรญิ

รุง่เรอืงตอ่เน่ืองเรือ่ยมาจนถึงปัจจบุนันี ้นัน้หมายถึงวา่คณะกรรมการบรหิารและสมาชิกของสหกรณฯ์

เองไดท้าํงานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบและเขา้อกเขา้ใจกนัดว้ยดีเสมอมา

        สิง่ที่ผมขอใหท้ัง้สองฝ่ายไดร้ะลกึอยูเ่สมอคือ คาํวา่สหกรณอ์อมทรพัย ์ซึ่งเป็นองคก์รหนึ่งที่ทาํหนา้ที่

ในการบรหิารจดัการเงินออมของมวลสมาชิก เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการออมและสาํรองเงินไว้

เม่ือตอนที่เราเกษียนอายใุนอนาคต จงึอยากใหส้มาชิกทกุทา่นไดใ้ชเ้งินอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั

โดยลดละการนาํเอาเงินอนาคตมาใชล้ว่งหนา้อยา่งไมเ่กิดประโยชนก์ลา่วโดยรวมก็คือมีการใชเ้งินอยา่ง

มีวนิยัและระเบียบแบบแผนนั่นเอง เพ่ือลดความเสีย่งตา่งๆที่อาจจะเกิดขึน้ ขณะเดียวกนัในปัจจบุนันี ้

สภาพเศรษฐกิจของไทยและของโลกมีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็และรุนแรงดงัที่ทกุทา่นทราบอยู่

แลว้  ยิง่ทาํใหเ้ราตอ้งระมดัระวงัในการเงินเป็นอยา่งมาก

        อีกองคป์ระกอบหนึ่ง คือ "ความยตุิธรรม" ขอใหท้ัง้สองฝ่าย  ทัง้ฝ่ายกรรมการและฝ่ายสมาชิก

ไดบ้รหิารจดัการองคก์รสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์พิษณโุลก จาํกดั รว่มกนัอยา่งยตุิธรรมและเป็นธรรม

เพ่ือเป็นการรกัษาและสืบทอดองคก์รนีใ้หอ้ยูร่อดตลอดไปจนถึงพนกังานบคุคลรุน่หลงัๆใหย้าวนานที่สดุ

เทา่กบัการคงอยูข่องบรษัิทไทยแอโรว ์จาํกดั โรงงานพิษณโุลกแหง่นี ้

        สิง่ใดๆ ที่สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์พิษณโุลก ไดท้าํเพ่ือเป็นประโยชนต์อ่มวลสมาชิก

ผมในฐานะผูจ้ดัการโรงงาน มีความยินดีอยา่งยิง่ที่จะสนบัสนนุใหมี้การดาํเนินและใหอ้งคก์รนีไ้ดอ้ยูคู่ก่บั

พนกังานทกุคนตลอดไป

สารจาก นายฉัตรชัย โนวิรัมย์
ผู้จัดการโรงงาน บริษัทไทยแอโรว ์จ ากัด (โรงงานพิษณุโลก)

นายฉัตรชยั โนวริมัย์

(ผูจ้ดัการโรงงาน)



     สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ำกดั
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วนัที่ 22 มกราคม  2563

เรือ่ง   เชิญประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2562

เรยีน  กรรมการ / ผูจ้ดัการโรงงาน / รองผูจ้ดัการโรงงาน / ผูจ้ดัการฝ่าย / ผูจ้ดัการแผนก / สมาชิก

สิง่ที่สง่มาดว้ย  รายงานประจาํปี 2562   จาํนวน 1 ฉบบั

ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินงานสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั ชดุที่ 27 ประจาํปี 

2562 ไดป้ฏิบตัิงานมาครบวาระตามขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ จงึเหน็สมควรจดัใหมี้การ

ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2562  ในวนัเสารท์ี่ 8 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 ณ ดิอิมพิเรยีล โฮเทล แอนด ์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์พิษณโุลก (อมัรนิทร ์ลากนู) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิและ

รบัทราบเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้

วาระที ่1 เรือ่งประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ

วาระที ่2 เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ

วาระที ่2.1 เรือ่งรายงานจาํนวนสมาชิกเขา้ใหมแ่ละลาออกจากสหกรณร์ะหวา่งปี 2562

วาระที ่2.2 เรือ่งรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ ์ ประจาํปี 2562

วาระที ่2.3 เรือ่งรายงานของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์ ประจาํปี 2562

วาระที ่3 เรือ่งเพ่ือพิจารณา

วาระที ่3.1 เรือ่งพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด 

ประจาํปี 2562

วาระที ่3.2 เรือ่งพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิ ประจาํปี 2562

วาระที ่3.3 เรือ่งพิจารณากาํหนดวงเงินกูย้ืมหรอืการคํา้ประกนัของสหกรณ ์ประจาํปี 2563

วาระที ่3.4 เรือ่งพิจารณาอนมุตัิงบประมาณรายรบั-จา่ย  ของสหกรณ ์ประจาํปี 2563

วาระที ่3.5 เรือ่งพิจารณาอนมุตัิแผนดาํเนินงาน ประจาํปี 2563

วาระที ่3.6 เรือ่งพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั
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วาระที ่3.7 เรือ่งพิจารณาเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณแ์ละกาํหนดคา่ตอบแทน 

ประจาํปี 2563

วาระที ่3.8 เรือ่งพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและคา่ตอบแทน  ประจาํปี 2563

วาระที ่3.9 เรือ่งพิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชดุที่ 28 / 2563

 -  สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณช์ดุที่ 28 / 2563

วาระที ่3.10  เรือ่งเงินรอจา่ยคืน (คงคา้ง)

วาระที ่4 ขอ้เสนอแนะของหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง

วาระที ่4.1 สาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัพิษณโุลก

วาระที ่4.2 สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณพิ์ษณโุลก

วาระที ่4.3 อ่ืน ๆ

วาระที ่5 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2562

จงึเรยีนมาเพ่ือขอเชิญทา่นสมาชิกเขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพียงกนั ตามวนั เวลา และสถานที่

ดงักลา่วขา้งตน้เพ่ือรกัษาผลประโยชนแ์ละเพ่ือความมั่นคงของสหกรณฯ์ ตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ

(นายปรชีา  ทองยิม้)

ประธานกรรมการ

สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

1 คณุรงัสรรค ์ แก่นมณี ตวัแทนสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัพิษณโุลก

2 คณุภคัจิรา มนัทากาศ ตวัแทนสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณพิ์ษณโุลก  

3 คณุฉตัรชยั โนวริมัย์ ตวัแทนจากบริษัทไทยแอโรว ์จาํกดั

4 คณุอญัชลี อินทรป์ระสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชีสหกรณ์

5 คณุจงรกัษ์ สพุลจิตร ์ ผูต้รวจสอบกิจการ

6 คณุวรุิฬหโ์รจน์ ศรีสยาม ผูต้รวจสอบกิจการ

7 คณุปรีชา ทองยิม้ ประธานกรรมการ

8 คณุสมหมาย จาํปีทอง รองประธานกรรมการ 1

9 คณุคมสนัต ์ คงคอน รองประธานกรรมการ 2

10 คณุรุง่โรจน์ งามสอาด กรรมการ / ผูจ้ดัการ

11 วา่ที่ ร.ต. สมชาย คงกลุ เหรญัญิก

12 คณุขวญัยืน โพธิ เลขานกุาร

13 คณุนิษฐกานต์ พดัเถ่ือน กรรมการ

14 คณุปณุญาปวยี์ เศวตบญุธนสฐิ กรรมการ

15 คณุปราณี เรืองศริิ กรรมการ

16 คณุพยงุศกัดิ ์ เขียวทบัทิม กรรมการ

17 คณุบญุเลศิ สวุรรณเวช กรรมการ

18 คณุเพ็ญประภา คนเที่ยง กรรมการ

19 คณุนชุนาตร ไชยวฒิุ กรรมการ

20 คณุภทัรสดุา แสงสวสัดิ์ กรรมการ

21 คณุสาโรจน์ ทบัทิม กรรมการ

21 นางสาวสาริศา อ่ิมหนาํ หวัหนา้แผนกและเจา้หนา้ที่การเงิน

22 นางสาวณฏัฐ์วรตัน์ กงเกวยีน เจา้หนา้ที่บญัชี

23 นางสาวสริิวมิล สงูเหลก็ เจา้หนา้ที่การเงิน

เม่ือครบองคป์ระชมุใหญ่สามญัประจาํปี  2562  ประธานกรรมการไดก้ลา่วเปิดประชมุใหญ่สามญั

ประจาํปี 2562  ตามวาระการประชมุ  ดงัตอ่ไปนี้

สมาชิกผูเ้ขา้รว่มประชมุ  473  คน  สมาชิกทัง้หมด    2,166  คน  

(สาํเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562

ครั้งที ่ 1 / 2562

เม่ือวันที ่8 กุมภาพันธ ์ 2563

ณ ดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด ์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์พิษณุโลก (อัมรินทร ์ลากูน)
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1.  นายปรชีา ทองยิม้ ประธานกรรมการ

2.  นายสมหมาย จาํปีทอง รองประธานกรรมการ 1

3.  นายคมสนัต ์ คงคอน รองประธานกรรมการ 2

4.  นายรุง่โรจน์ งามสอาด กรรมการ / ผูจ้ดัการ

5.  วา่ที่ ร.ต. สมชาย คงกลุ เหรญัญิก

6.  นางสาวขวญัยืน โพธิ เลขานกุาร

7.  นางนิษฐกานต์ พดัเถ่ือน กรรมการ

8.  นางสาวปณุญาปวยี์ เศวตบญุธนสิฐ กรรมการ

9.  นางปราณี เรอืงศิริ กรรมการ

10. นายพยงุศกัดิ ์ เขียวทบัทมิ กรรมการ

11. นายบญุเลิศ สวุรรณเวช กรรมการ

12. นางสาวเพ็ญประภา คนเที่ยง กรรมการ

13. นางสาวนชุนาตร ไชยวฒิุ กรรมการ

14. นางสาวภทัรสดุา แสงสวสัดิ์ กรรมการ

15. นายสาโรจน์ ทบัทมิ กรรมการ

1. นางสาวสารศิา อ่ิมหนาํ

2. นางสาวสิรกิร เนรมตัิ

3. นางสาวณฏัฐ์วรตัน์ กงเกวยีน

4. นางสาวสิรวิมิล สงูเหล็ก

รายช่ือผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ประจ าปี 2562

คณุอญัชลี  อินทรประสิทธ์ิ

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิงาน ชดุท่ี 27/2562

รายช่ือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2562

นายจงรกัษ ์ สพุลจิตร ์

นายวรุิฬหโ์รจน ์ ศรสียาม

หวัหนา้แผนกและเจา้หนา้ที่การเงิน

เจา้หนา้ที่ธุรการและสินเช่ือ

เจา้หนา้ที่บญัชี

เจา้หนา้ที่การเงิน

รายช่ือเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์
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ทา่นผูเ้ขา้รว่มประชมุ  คณะกรรมการดาํเนินงาน  ทา่นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 

จาํกดั บดันีไ้ดเ้วลานดัหมายและไดต้รวจสอบแลว้ ณ เวลา 09.00 น. มีสมาชิกเขา้รว่มประชมุ 473 คน ถือวา่

ครบองคป์ระชมุ ดงันัน้ขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์- 

พิษณโุลก จาํกดั และในโอกาสนีใ้ครข่อแนะนาํผูมี้เกียรติที่ไดก้รุณาเขา้รว่มประชมุดงัตอ่ไปนี้

1. ตัวแทนส านักงานสหกรณจ์ังหวัดพิษณุโลก          คณุรงัสรรค ์ แก่นมณี

2. ตัวแทนส านักงานตรวจบัญชีสหกรณพ์ิษณุโลก  คณุภคัจิรา  มนัทากาศ

3. ตัวแทนบริษัทไทยแอโรว ์จ ากัด   คณุฉัตรชยั  โนวริมัย์

มติทีป่ระชุม : รับทราบ

วาระท่ี 2.1 เรื่องรายงานจ านวนสมาชิกเข้าใหมแ่ละลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2562

ในวนัสิน้สดุบญัชี  2562  สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์พิษณโุลก จาํกดั   มีสมาชิก

รวมทัง้สิน้ 2,166  คน  สมาชิกเปลีย่นแปลงในระหวา่งปี  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้

สามัญ สมทบ สามัญ สมทบ สามัญ สมทบ

สมาชิกยอดยกมา 2,161  38        192 9 1,969  29        2,199  
สมาชิกเขา้ใหม่ 19        10        3 0 16 10 29        
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 55        7          8 1 47 6 62        
คงเหลือ 2,125  41      187    8        1,938  33      2,166  

สาเหตุสมาชิกออกจากสหกรณร์ะหว่างปี

เน่ืองจากออกจากงาน 47 คน

ไมส่มคัรใจเป็น 15 คน

สมาชิกเสียชีวติ 0 คน

รวม 62 คน

มติทีป่ระชุม : รับทราบ

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ

วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ

สมาชิก ชาย หญิง
รวมรายการแสดงสมาชิก



 3วาระท่ี 2.2 เรื่องรายงานผลการด าเนนิงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2562

ในรอบปี 2562  ทางคณะกรรมการดาํเนินงาน ไดด้าํเนินงานสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ โดยการนาํหุน้รายเดือน,

 เงินรบัฝากจากสมาชิก, เงินกูย้ืมจากเงินกองทนุเพ่ือผูใ้ชแ้รงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ,

ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานไฟฟา้เขต 2 พิษณโุลก(2521) จาํกดั 

มาหมนุเวยีนใหส้มาชิกไดกู้ย้ืมในระยะสัน้ (กูฉ้กุเฉิน) และระยะยาว (กูส้ามญั) โดยคิดดอกเบีย้ในอตัรา

รอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี ภายในรอบบญัชีปี 2562 มีกาํไรสทุธิ 54,304,151.26 บาท  ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้

ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ (ลด)

จาํนวนสมาชิก 2,166                     2,199                    (33)                               

ทนุสาํรอง 51,968,448.00       46,875,238.54      5,093,209.46               

ทนุเรอืนหุน้ 743,677,750.00     678,861,740.00    64,816,010.00             

ทนุดาํเนินงาน 1,097,802,295.61  1,042,152,934.39 55,649,361.22             

เงินใหกู้ฉ้กุเฉินระหวา่งปี 116,788,000.00     109,497,510.00    7,290,490.00               

เงินกูฉ้กุเฉินเหลือที่สมาชิก 16,872,099.00       9,756,688.00        7,115,411.00               

เงินใหกู้ส้ามญัระหวา่งปี 1,390,871,665.00  1,339,043,502.00 51,828,163.00             

เงินกูส้ามญัเหลือที่สมาชิก 986,194,506.00     941,770,561.00    44,423,945.00             

เงินใหกู้ส้วสัดิการประกนัระหวา่งปี 80,156.00              33,270.00             46,886.00                    

เงินกูส้วสัดิการประกนัเหลือที่สมาชิก 5,176.00                6,082.00               (906.00)                        

เงินใหกู้พ้ฒันาอาชีพระหวา่งปี 3,450,000.00         2,227,000.00        1,223,000.00               

เงินกูพ้ฒันาอาชีพเหลือที่สมาชิก 3,251,942.00         1,986,941.00        1,265,001.00               

เงินใหกู้พ้ฒันาคณุภาพชีวติระหวา่งปี 3,785,000.00         6,168,000.00        (2,383,000.00)             

เงินกูพ้ฒันาคณุภาพชีวติเหลือที่สมาชิก 7,024,168.00         5,683,348.00        1,340,820.00               

เงินรบัฝากจากสมาชิก 101,626,608.65     86,967,653.93      14,658,954.72             

เงินรบัฝากสหกรณอ่ื์น 102,000,000.00     50,000,000.00      52,000,000.00             

รายได้ 66,008,202.50       60,805,368.45      5,202,834.05               

รายจา่ย 11,704,051.24       11,245,166.99      458,884.25                  

54,304,151.26      49,560,201.46     4,743,949.80            

ด้านการบริหาร

ก าไรสุทธิ
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หุ้นและทุนส ารอง
ทุนเรือนหุน้ เป็นทนุดาํเนินงานของสหกรณมี์มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ในปี 2562  มีทนุเรอืนหุน้

จาํนวน 743,677,750.00 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 64,816,010.00

คดิเป็นรอ้ยละ 9.55 ของปี 2561       

ทุนส ารอง เป็นทนุทีไ่ม่มีตน้ทนุ  มีผลทาํใหส้หกรณมี์ความมั่นคง ในปี 2562 มีทนุสาํรอง  

จาํนวน  51,986,448.00 เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 5,093,209.46 บาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 10.87 ของปี 2561

ทุนด าเนินงาน  

ทุนด าเนินงาน ในปี  2562  มีทนุดาํเนินงาน  จาํนวน  1,097,802,295.61 บาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 55,649,361.22  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 5.34 ของปี 2561

เงินรับฝาก

เงนิรับฝากจากสมาชิก ในปี 2562  มีเงินรบัฝากจากสมาชิก จาํนวน  101,626,608.65  บาท   

เพ่ิมขึน้จากปี 2561  จาํนวน  14,658,954.72  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 16.86 ของปี 2561

เงนิรับฝากสหกรณอ่ื์น ในปี 2562  มีเงินรบัฝากสหกรณอ่ื์น  จาํนวน  102,000,000.00 บาท   

เพ่ิมขึน้จากปี 2561  จาํนวน  52,000,000.00  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 104 ของปี 2561

เงินกู้ยมื
เงนิกู้ยืม          ในปี 2562   มีเงินกูย้ืม จาํนวน 39,629,945.51 บาท

ลดลงจากปี 2561  จาํนวน 85,312,254.49 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 68.28 ของปี 2561

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไรสุทธิ

รายได้ ในปี 2562  มีรายได ้      จาํนวน    66,008,202.50  บาท

เพ่ิมขึน้จากปี 2561         จาํนวน     5,202,834.05  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 8.56 ของปี 2561

ค่าใช้จ่าย ในปี 2562   มีคา่ใชจ้า่ย  จาํนวน   11,704,051.24  บาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2561         จาํนวน        458,884.25   บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 4.08 ของปี 2561

ก าไรสุทธิ ในปี 2562  มีกาํไรสทุธิ   จาํนวน    54,304,151.26  บาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2561         จาํนวน      4,743,949.80  บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 9.57 ของปี 2561

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

สมาชิกสามญั 2,213       2,507       2,196       2,161       2,125       

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

สมาชิกสมทบ 3              7              29            38            41            

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี
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พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

ทนุเรอืนหุน้ 471,035,280.00 517,783,290.00 603,473,790.00 678,861,740.00 743,677,750.00

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

เงินรบัฝากจากสมาชิก 62,270,879.46   72,796,083.70   78,723,567.43   86,967,653.93     101,626,608.65   

เงินรบัฝากสหกรณอ่ื์น -                     -                     -                     50,000,000.00     102,000,000.00   

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562

รายได้ 45,513,097.27     48,903,727.74     54,012,121.19     60,805,368.45        66,008,202.50           

รายจา่ย 10,546,067.47     11,847,184.11     10,110,281.61     11,245,166.99        11,704,051.24           

กาํไรสทุธิ 34,967,029.80     37,056,543.63     43,901,839.58     49,560,201.46        54,304,151.26           

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562
สินทรพัยร์วม 738,945,156.75   802,563,048.96   927,850,573.31   1,042,052,934.39   1,097,802,295.61      

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี
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รายได ้ 45,513,097.27 48,903,727.74 54,012,121.19 60,805,368.45 66,008,202.50

รายจา่ย 10,546,067.47 11,847,184.11 10,110,281.61 11,245,166.99 11,704,051.24

ก าไรสทุธ ิ 34,967,029.80 37,056,543.63 43,901,839.58 49,560,201.46 54,304,151.26

เปรยีบเทยีบ รายได ้คา่ใชจ้า่ยและก าไรสทุธ ิ
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สหกรณฯ์  ไดพ้ฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารงานสหกรณ ์รวมถึงใหเ้ทา่ทนัเทคโนโลยี

และสหกรณอ่ื์น  ดงันี ้

แผนพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์

สญัญาติดตัง้ พฒันาโปรแกรมและพฒันาเวป็ไซตส์หกรณ ์ระยะเวลา 8 เดือน โดยเริม่ตัง้แตว่นัที่

1 กรกฎาคม 2562 ถึง 29 กมุภาพนัธ ์2563  และมีคา่พฒันาโปรแกรมเป็นจาํนวนเงิน 430,000 บาท

(สีแ่สนสามหม่ืนบาทถว้น)

โดยบริษัทซพีีซอฟต ์จ ากัด  (อาจารยโ์ชคชัย  เพชรน า้อิง ) เป็นผู้ดูแลระบบทัง้หมดของสหกรณ์

ออมทรัพยฯ์ ตามมติของคณะกรรมการชุดที ่27/2562 

1. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพือ่สวัสดิการมงคลสมรส

 สหกรณจ์ะจา่ยเงินสวสัดิการใหก้บัสมาชิกที่มีอายสุมาชิกไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี  และจดทะเบียนสมรส

ถกูตอ้งตามกฎหมายจาํนวน 1,000 บาท เพียงครัง้เดียว  ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียน  

2. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกบ าเหน็จสมาชิก

สหกรณจ์ะจา่ยเงินสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิกที่พน้จากหนา้ที่หรอืงานประจาํโดยเกษียณอายหุรอื

ลาออกจากงานประจาํโดยไมมี่ความผิดตามขอ้บงัคบัขอ้ 38 (6) และมีอายกุารเป็นสมาชิก  ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี  

ภายในกาํหนดเวลา 90 วนั นบัจากวนัพน้จากงานประจาํ การจา่ยเงินสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิกเป็น ดงัตอ่ไปนี้

1.   อายกุารเป็นสมาชิก  10  ปี  -  15  ปี        ไดร้บัเงินบาํเหน็จ    1,000   บาท

2.   อายกุารเป็นสมาชิก  16  ปี   -  20  ปี       ไดร้บัเงินบาํเหน็จ     2,000   บาท

3.   อายกุารเป็นสมาชิก  20 ปี  ขึน้ไป            ไดร้บัเงินบาํเหน็จ     3,000   บาท

ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ความจาํนงขอรบัสวสัดิการ  จ านวน 13 ราย จ านวนเงิน  13,000.00 บาท

ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ความจาํนงขอรบัสวสัดิการ จ านวน  21 ราย  จ านวนเงิน  68,000.00 บาท

ด้านสวสัดกิาร 

ด้านเทคโนโลย ี
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3.  รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพือ่สงเคราะหเ์ก่ียวกับศพ

 หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพสมาชิก มีดงันี ้

1. เป็นสมาชิกตัง้แต่ 1-12 เดือน ใหไ้ดร้บัเงิน 5,000     บาท

2. เป็นสมาชิกตัง้แต่ 13-36 เดือน ใหไ้ดร้บัเงิน 10,000   บาท

3. เป็นสมาชิกตัง้แต่ 37-60 เดือน ใหไ้ดร้บัเงิน 20,000   บาท

4. เป็นสมาชิกตัง้แต่ 61-84 เดือน ใหไ้ดร้บัเงิน 30,000   บาท

5. เป็นสมาชิกตัง้แต่ 85-120 เดือน ใหไ้ดร้บัเงิน 40,000   บาท

6. เป็นสมาชิกตัง้แต่ 121-180 เดือน ใหไ้ดร้บัเงิน 50,000   บาท

7. เป็นสมาชิกตัง้แต่ 181 เดือนขึน้ไป ใหไ้ดร้บัเงิน 100,000 บาท

พรอ้มพวงหรดี 1 พวง ราคาไมเ่กิน 500 บาท
8. กรณีคูส่มรสและบตุรที่มิไดเ้ป็นสมาชิกเสียชีวติ  ใหไ้ดร้บัเงิน 5,000 บาท  พรอ้มพวงหรดี

ราคาไมเ่กิน 500 บาท ภายในกาํหนดเวลา  30  วนันบัตัง้แตว่นัที่ถึงแก่กรรม  

4.   รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเก่ียวกับศพบิดา/มารดา

สหกรณจ์ะจา่ยเงินสวสัดิการใหก้บัศพบิดา/มารดา ของสมาชิก 3,000 บาท  พรอ้มพวงหรดีไมเ่กิน  500 บาท 
ภายในกาํหนดเวลา 30 วนั  นบัตัง้แตว่นัที่ถึงแก่กรรม 

5.  รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - รับขวัญทายาท

สหกรณจ์ะจา่ยเงินสวสัดิการใหก้บัสมาชิกที่มีอายสุมาชิกไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี สหกรณจ์ะจา่ยเงินรบัขวญัทายาท

เป็นจาํนวนเงิน 500 บาท สาํหรบับตุร ซึ่งกาํเนิดจากการสมรสถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืจดทะเบียนรบัรอง
บตุรเทา่นัน้ ยกเวน้บตุรบญุธรรมภายในกาํหนดเวลา  90 วนั นบัจากวนัคลอดบตุร  

ปี 2562  มีสมาชิกยืน่ความจาํนงขอรบัสวสัดิการ จาํนวน 11 ราย จาํนวนเงิน 55,000.00 บาท

ปี 2562  มีสมาชิกยืน่ความจาํนงขอรบัสวสัดิการ จาํนวน 73 ราย จาํนวนเงิน 219,000.00 บาท

ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ความจาํนงขอรบัสวสัดิการ  จ านวน 8 ราย จ านวนเงิน  4,000.00 บาท

ขอรบัสวสัดิการ(พวงหรดี) จาํนวน 11 ราย จาํนวนเงิน  5,500.00 บาท  รวมทัง้หมด 60,500.00 บาท

ขอรบัสวสัดิการ(พวงหรดี) จาํนวน 68 ราย จาํนวนเงิน  34,000.00 บาท  รวมทัง้หมด 253,000.00 บาท

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 



 106.  รายงานการใช้ทุนสวัสดกิารสมาชิก - อุปสมบท

สหกรณจ์ะจ่ายเงินเพ่ือรว่มอนโุมทนากบัสมาชิกที่อปุสมบท เป็นจาํนวนเงิน  1,000  บาท  
ภายในกาํหนดเวลา 60 วนั นบัจากวนัอปุสมบท 

1.  รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน ์- เพือ่ส่งเสริมบุตรสมาชิก

ตามระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก   จาํกดั วา่ดว้ยการใชท้นุสาธารณประโยชนเ์พ่ือ

สง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก พ.ศ. 2553 ไดก้าํหนดไวด้งันี ้

คุณสมบตัขิองผู้ขอรับทุนมีดงันี ้

(1)  บตุรซึ่งเกิดจากสามีหรอืภรรยาที่ชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก  แตไ่ม่รวมถึงบตุรบญุธรรม

(2)  สอบไลไ่ดค้ะแนนตัง้แตร่อ้ยละ 65 ขึน้ไปหรอืเกรด  2.50 ขึน้ไป หากผูข้อรบัทนุในระดบัชัน้ประถมศกึษา

กาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่ 1 ใหใ้ชผ้ลการสอบครัง้หลงัสดุของปีที่กาํลงัศกึษาอยู ่และตอ้งไดค้ะแนนตัง้แต่

รอ้ยละ  65  ขึน้ไปหรอืเทียบเทา่

(3)  สมาชิกที่มีสทิธิยืน่ขอทนุการศกึษาบตุรตอ้งเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่ต ํ่ากวา่ 3 ปีขึน้ไป

(4)  สมาชิกผูย้ืน่ขอทนุการศกึษาตอ้งไม่มีประวตัิผิดนดัชาํระหนีก้บัทางสหกรณใ์นรอบบญัชีที่ผา่นมา

(5)   กาํลงัศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาของทางราชการ  หรอืสถานศกึษาของเอกชนที่ ทางราชการรบัรอง

ในราชอาณาจกัร

(6)   ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรของสมาชิก 1 ปียอ้นหลงั

(7)   ตอ้งไม่ซ ํา้ซอ้นกบัการรบัทนุการศกึษาจาก  บรษัิทไทยแอโรว ์จาํกดั สาขาพิษณโุลก หรอืบรษัิทใน

เครอืไทยยาซากิในปีเดียวกนั  ผูข้อรบัทนุหนึ่งคนมีสทิธิไดร้บัทนุเพียงหนึ่งทนุ ถา้บดิาและมารดาตา่งเป็น

สมาชิกก็ใหไ้ดร้บัทนุเพียงหนึ่งทนุ

คณะกรรมการด าเนินการขอรายงานการแจกทุนประจ าปี 2562 ดงันี้

1)  จาํนวนใบสมคัรที่สมาชิกขอรบัจาํนวน 314 ใบ

2)  เปิดรบัสมคัรขอรบัทนุฯ ระหวา่ง  วนัที่ 25 มิถนุายน -  31 กรกฎาคม 2562

     สมาชิกสง่ใบสมคัรขอรบัทนุฯ จาํนวน 210 ใบ (คิดเป็น 66.88%)

ปี 2562  ไม่มีสมาชิกยืน่ความจาํนงขอรบัสวสัดิการสมาชิก - อปุสมบท

ด้านสาธารณประโยชน์ 
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3)  สมาชิกที่ถกูตดัสิทธ์ิเน่ืองจากผิดเง่ือนไข จ านวน 48 คน

     ก.  เคยไดร้บัทนุจากบรษัิทไทยแอโรว ์จาํกดั สาขาพิษณโุลก  ในปี 2562 จ านวน 1 คน

     ข.  เคยไดร้บัทนุสหกรณปี์ 2561 จ านวน 27 คน

     ค.  ผิดนดัชาํระหนีปี้ 2561 จ านวน 0 คน

     ง.  อายสุมาชิกไมถ่ึง 3 ปี จ านวน 2 คน

     จ.  เกรดเฉลีย่ต ํ่ากวา่ 2.5 จ านวน 18 คน

(1)  ทนุระดบัประถมศกึษา                                                     จาํนวน 46 ทนุๆ ละ 2,000 จาํนวน 92,000      บาท

(2)  ทนุระดบัมธัยมตน้ จาํนวน 25 ทนุๆ ละ 2,000 จาํนวน 50,000      บาท

(3)  ทนุระดบัมธัยมปลาย,ปวชหรอืเทยีบเทา่ จาํนวน 32 ทนุๆ ละ 2,000 จาํนวน 64,000      บาท

(4)  ทนุระดบั ปวส. อนปุรญิญาและปรญิญาตรี จาํนวน 21 ทนุๆ ละ 2,000 จาํนวน 42,000      บาท

(5)  ทนุการศกึษาสาํหรบัเด็กพิเศษ จาํนวน 1 ทนุๆ ละ 2,000 จาํนวน 2,000         บาท

รวม 125 ทนุ รวม 250,000    บาท

2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน ์-เพือ่บริจาค

ล าดับ วันที่

1 25-ก.พ.-62 1,000         บาท

2 23-ส.ค.-62 1,000         บาท

3 25-ต.ค.-62 10,000      บาท

4 29-ต.ค.-62 1,000         บาท

5 19-พ.ย.-62 3,000         บาท

6 2-ธ.ค.-62 1,000         บาท

17,000     บาท

บรจิาคเงินรว่ม โครงการ ''คลายหนาวใหน้อ้งนอ้ยบนดอยสงู''        

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

บรจิาคเพ่ือจดังาน ''ออกรา้นกาชาดพาโชค งานแผ่นดินสมเด็จพระ-

นเรศวร"

บรจิาคเงินเพ่ือสนบัสนนุในการจดังาน ''การแข่งขนัตกปลา'' ณ บรษัิท-

ไทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั  วนัเสารท์ี่  7 ธันวาคม 2562

รวมยอดเงินบริจาค (บาท)

จ านวนผู้ทีไ่ด้รับทุน แยกทุนตามระดับการศึกษา ดังนี้

บรจิาคเงินเพ่ือรว่มงานกฐินผา้ป่าสามคัคี สหกรณว์นัจนัทร ์

บรจิาคเงินเพ่ือรว่มงานกฐินพระราชทาน กรมสง่เสรมิสหกรณ์

บรจิาคเงินเพ่ือสนบัสนนุในการจดักีฬาสหภาพ  ประจาํปี  2562

รายการ จ านวนเงิน

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์ อบรมประจ าปี 2562  เพือ่พัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์

วันทีเ่ข้าอบรม หวัข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานทีอ่บรม ผู้เข้าร่วมอบรม

21 - 23 ก.พ. 62 เขา้รว่มสมัมนาและ

ทาํบนัทกึขอ้ตกลงรว่ม 

(MOU)

เพ่ือกูเ้งินหรอืใหน้าํเงินมาฝากจาก

สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยยาซากิและ

ในเครอื จาํกดั แลว้นาํไปชาํระหนี้

สถาบนัการเงินอ่ืนที่มีอตัรา

ดอกเบีย้สงูกวา่

สหกรณอ์อมทรพัย ์- 

ไทยยาซากิและในเครอื

 จาํกดั

เดอะชิลลร์สีอรท์       

 จ.นครนายก

1.นายปรชีา ทองยิม้                  

 2.นายคมสนัต ์  คงคอน           

 3.นายรุง่โรจน ์   งามสอาด       

 4.น.ส.ขวญัยืน โพธิ                  

 5.นายสมชาย   คงกลุ              

 6.นายรงัสรรค ์    แก่นมณี

25 พ.ค. 62 โครงการสรา้งความ

เขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด

และทศันคติการ

ใหบ้รกิาร

เพ่ือสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบั

แนวคิดและทศันคติที่เหมาะสม

สาํหรบัผูใ้หบ้รกิารที่สง่ผลตอ่

คณุภาพการใหบ้รกิาร

สหกรณอ์อมทรพัย ์- 

กองทพัภาคที่ 3 จาํกดั

ณ หอ้งโพธ์ิศรนีาค 

สาํนกังานใหญ่

สหกรณอ์อมทรพัย์

กองทพัภาคที่ 3  

จาํกดั อ.เมือง            

 จ. พิษณโุลก

1.น.ส.สารศิา   อ่ิมหนาํ            

 2.น.ส.สิรกิร เนรมตัิ                 

 3.น.ส.ณฏัฐ์วรตัน ์ กงเกวยีน    

4.น.ส.สิรวิมิล   สงูเหล็ก
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 131. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์ อบรมประจ าปี 2562  เพือ่พัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ ์(ต่อ)

วันทีเ่ข้าอบรม หวัข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานทีอ่บรม ผู้เข้าร่วมอบรม

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 อบรมกฏหมายใหมท่ี่

มีผลบงัคบัใชก้บั

สหกรณแ์ละแนว

ทางการบรหิารงาน

สหกรณท์ี่ไมผิ่ด

กฏหมาย

ทราบถึงสาระสาํคญัของ "พ.ร.บ.

สหกรณฉ์บบัใหม"่  ,แนวทางการ

บรหิารงานภายใตก้ฎหมายใหม่

ที่มีการบงัคบัใช ้, กฎหมายที่

เก่ียวขอ้งอาํนาจกระทาํการของ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

,ความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ ฯลฯ

กรมสวสัดิการ -

และคุม้ครอง

แรงงาน

โรงแรมไอยราแกรนด ์เขา

พระตาํหนกั พทัยาใต ้จ. 

ชลบรุี

17 ก.ย. 62 เขา้รว่มประชมุรบัฟัง

ความคิดเหน็ตอ่รา่ง

ระเบียบนายทะเบียน

วา่ดว้ยการบญัชีของ

สหกรณแ์ละกลุม่

เกษตรกร

เปิดโอกาสใหส้หกรณแ์ละ

ผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ลกเปลีย่นความ

คิดเหน็พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ

รา่งระเบียบดงักลา่วเพ่ือนาํขอ้มลู

อนัจะเป็นประโยชนม์าปรบัปรุง

กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์

สาํนกังานตรวจบญัชี

สหกรณจ์งัหวดั อ. วงัทอง 

จ.พิษณโุลก

1.นายคมสนัต ์  คงคอน

1.น.ส. ภทัรสดุา  แสงสวสัดิ ์         
2.น.ส. นชุนาตร ไชยวฒุิ             
3.นาย รุง่โรจน ์งามสอาด          
4.นาง นิษฐกานต ์พดัเถ่ือน        
5.น.ส. ขวญัยืน โพธิ                        
6.น.ส. ปณุญาปวีย ์                                   
   เศวตบญุธนสิฐ 
7.น.ส. สิรกิร เนรมตัิ                     
8.น.ส. ณฏัฐ์วรตัน ์กงเกวียน    

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 



 141. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์อบรมประจ าปี 2562 

เพ่ือพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ ์(ต่อ)

วันทีเ่ข้าอบรม หวัข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานทีอ่บรม ผู้เข้าร่วมอบรม

6 - 8 ธ.ค.62 การสมันาเพ่ือ

เสรมิสรา้ง

ประสิทธิภาพในการ

บรหิารจดัการ

สหกรณอ์อมทรพัย์

ผูใ้ชบ้รกิารเงินกู้

กองทนุเพ่ือผูใ้ช้

แรงงาน

เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะ

ในทศิทางการบรหิารจดัการสหกรณ์

ภายใตก้ฏหมายดา้นสหกรณฉ์บบัใหม่

พฒันาประสิทธิภาพในการบรกิาร

จดัการสหกรณภ์ายใตห้ลกัธรรมาภิบาล

และเพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่

สหกรณใ์นการนาํหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนั

กรมสวสัดิการ

และคุม้ครอง

แรงงาน

ณ โรงแรมคาํแสด รเิวอร ์

แคว รสีอรท์ จงัหวดั

กาญจนบรุ ี, ศกึษาดงูาน

 ณ ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง บา้นหนองทราย

และวสิาหกิจชมุชนไรค่ณุ

มน จงัหวดักาญจนบรุี

1.น.ส.ขวญัยืน  โพธิ 
2.นายบญุเลิศ สวุรรณเวช 
3.น.ส.ปณุญาปวีย ์
    เศวตบญุธนสิฐ 
4.น.ส.สิรวิิมล สงูเหล็ก  
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2. โครงการอบรมสัมมนากรรมการ , เจ้าหน้าทีส่หกรณ ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562

วันทีเ่ข้าอบรม หวัข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานทีอ่บรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

 6 เม.ย. 62 การควบคมุภายใน สหกรณอ์อมทรพัย์

ไทยแอโรวพิ์ษณโุลก 

จาํกดั

โรงแรมทอ๊ปแลนดพ์ลาซา่ คณะกรรมการ,เจา้หนา้ที,่  

ผูต้รวจสอบกิจการและ

สง่เสรมิสหกรณจ์งัหวดั

29 - 31 พ.ค.62 อบรมการเป็นผู้

ตรวจสอบกิจการ

สหกรณอ์ยา่งมืออาชีพ 

ขัน้พืน้ฐาน รุน่ที่ 1

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพผูต้รวจสอบ

กิจการและเพ่ิมโอกาสใหก้บัสมาชิก

เขา้เป็นผูต้รวจสอบกิจการไดต้ามที่

กฎหมายกาํหนด

มหาวทิยาลยัเกษตร

 ศาสตร ์บางเขน 

กรุงเทพ ฯ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 บางเขน กรุงเทพ ฯ

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 

1.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบตัิงาน 
2.ความเช่ือถือของรายไดท้าง
การเงิน 
3.การปฏิบตัิตามกฏหมายและ
กฎระเบียบ 

1. นายปรชีา  ทองยิม้ 
2. นายสาโรจน ์ทบัทิม 
3. น.ส.พรพรรณ อินทรใ์หญ่ 



 162. โครงการอบรมสัมมนากรรมการ , เจ้าหน้าทีส่หกรณ ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562(ต่อ)

วันทีเ่ข้าอบรม หวัข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานทีอ่บรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

5 ต.ค.62 ประชมุยกรา่งระเบียบ

และ ขอ้บงัคบั 

(อนกุรรมการยกรา่ง

ระเบียบและขอ้บงัคบั)

เพ่ือนาํเสนอที่ประชมุ

คณะกรรมการดาํเนินงาน

สหกรณอ์อมทรพัย์

ไทยแอโรวพิ์ษณโุลก 

จาํกดั

เรอืนเวฬา thaicusine @ 

coffee ต.อรญัญิก อ.เมือง

 จ. พิษณโุลก

2 พ.ย. 62 ประชมุพิจารณา

ระเบียบและขอ้บงัคบั

แกไ้ข/เปลีย่นแปลงระเบียบ

และขอ้บงัคบั

สหกรณอ์อมทรพัย์

ไทยแอโรวพิ์ษณโุลก 

จาํกดั

เรอืนเวฬา thaicusine @ 

coffee ต.อรญัญิก อ.เมือง

 จ. พิษณโุลก

คณะกรรมการ,เจา้หนา้ที,่ 

ผูต้รวจสอบกิจการ, 

สง่เสรมิสหกรณจ์งัหวดั

และกรมตรวจสอบบญัชี

3.  โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสหกรณ ์ประจ าปี 2562
วันทีเ่ข้าอบรม หวัข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานทีอ่บรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

 17 ส.ค. 62 การวางแผนทางการเงิน เพ่ือใหส้มาชิกมีการวางแผน

ทางการเงินใหบ้รรลเุป้าหมาย

สรา้งความมั่นคงใหก้บัชีวติ

ตามที่ตอ้งการ

สหกรณอ์อมทรพัย์

ไทยแอโรวพิ์ษณโุลก 

จาํกดั

โรงแรมเรอืนแพ รอยลั 

พารค์ จ.พิษณโุลก

สมาชิกสหกรณ ์, 

คณะกรรมการและ

เจา้หนา้ที่สหกรณ์

1.นายคมสนัต ์คงคอน                 
2.นายรุง่โรจน ์งามสอาด             
3.น.ส.ขวญัยืน โพธิ                      
4.นายบญุเลิศ สวุรรณเวช              
5.นายรงัสรรค ์แก่นมณี 
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             งานพฒันาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ตา่งๆ ของสหกรณเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย

และแกปั้ญหาใหก้บัสมาชิก

ระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับการบริหาร

1.  วา่ดว้ย หุน้ พ.ศ. 2562

2.  วา่ดว้ย เงินยืมทดรองจา่ย พ.ศ. 2562    

3.  วา่ดว้ย การใชท้นุสะสมเพ่ือขยายกิจการ พ.ศ. 2562   

4.  วา่ดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกบตัรประจาํตวัสมาชิก พ.ศ. 2553  มติใหย้กเลิก

5.  วา่ดว้ย การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ลกูหนีเ้งินกูข้องสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์พ.ศ. 2562 

6.  วา่ดว้ย การเผยแพรข่่าวสารของสหกรณ ์พ.ศ. 2562

7.  วา่ดว้ย เจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2562   

8.  วา่ดว้ย การใหส้วสัดิการสาํหรบัเจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์ พ.ศ. 2562   

9.  วา่ดว้ย เงินชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาลเจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์พ.ศ. 2562   

10.  วา่ดว้ย ดว้ยการรบัเงินฝากจากสหกรณอ่ื์น พ.ศ. 2562  

11.  วา่ดว้ย ดว้ยการรบัเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษเกษียณสขุใจ พ.ศ. 2562

โครงการ " ประกันคุ้มครองสินเช่ือเพือ่ช่วยเหลือผู้ค า้ประกัน

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรว"์ ภาคสมัครใจ

วัตถุประสงค ์:  เพ่ือปกป้องครอบครวัของผูกู้ ้และผูค้ ํา้ประกนั จากภาระหนีส้ิน หากผูกู้เ้สียชีวติหรอื

ทพุพลภาพและเป็นหลกัประกนัสินเช่ือใหก้บัสหกรณฯ์ ประกนัคุม้ครองชีวติของผูกู้ ้ผลประโยชนห์ลกั

จา่ยยอดหนีค้งคา้งใหก้บัสหกรณอ์อมทรพัย ์ในกรณีผูกู้เ้สียชีวติหรอืทพุพลภาพ การประกนัสินเช่ือเงินกูส้ามญั 

ชาํระเบีย้ประกนัครัง้เดียวตลอดอายสุญัญา (120 งวด) สมาชิกสามารถซือ้ไดจ้นถึงอาย ุ56 ปี (เกษียณอาย)ุ

เป็นสญัญาที่สามารถซือ้เพ่ิมไดเ้ม่ือมีการกูเ้งินเพ่ิม เพ่ือประกนัสินเช่ือใหก้บัสหกรณฯ์  โครงการเริม่วนัที่ 

14 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศเลขที่ 25/2560–09 สมาชิกเริม่ทาํประกนัตามโครงการ ภาคสมคัรใจ

ในเดือน ตลุาคม  คณะกรรมการดาํเนินการขอรายงานใหส้มาชิกทราบ ตามกรมธรรมเ์ลขที่ TGCL509970 

ดงันี ้

ด้านระเบยีบและกฎหมายสหกรณ์ 

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 



 18โครงการ " ประกันคุ้มครองสินเช่ือเพือ่ช่วยเหลือผู้ค า้ประกัน

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรว"์ ภาคสมัครใจ

เดือน
สมาชิก
กู้สามัญ
 (คน)

อนุมัติกู้ (บาท)
สมัคร
ใจท า 
(คน)

สินเช่ือได้รับความ
คุ้มครอง (บาท)

ไม่
สมัคร
ใจท า 
(คน)

มกราคม 37 18,422,000.00 0 - 37 

กมุภาพนัธ์ 113 72,836,000.00 0 - 113 

มีนาคม 210 144,665,500.00 0 - 210 

เมษายน 310 221,519,382.00 1 895,000.00 309 

พฤษภาคม 211 148,666,215.00 5 956,000.00 206 

มิถนุายน 152 99,218,316.00 3 2,286,000.00 149 

กรกฎาคม 86 46,966,989.00 1 704,000.00 85 

สิงหาคม 179 125,688,000.00 3 1,472,000.00 176 

กนัยายน 203 141,052,962.00 1 720,000.00 202 

ตลุาคม 252 193,296,376.00 0 - 252 

พฤศจิกายน 176 126,812,995.00 1 650,000.00 175 

ธันวาคม 76 51,726,930.00 1 1,000,000.00 75 

รวม 2,005 1,390,871,665.00 16 8,683,000.00 1,989 

สหกรณไ์ดร้บัความคุม้ครองสินเช่ือทัง้สิน้ 8,683,000.00 บาท 0.62 %

สินเช่ือที่ผูค้ ํา้ประกนัยินยอมไมต่อ้งทาํประกนัคุม้ครอง 1,382,188,665.00 บาท 99.38 %

เงินกู้สามัญทีไ่ด้อนุมัติในปี 2562 จ านวนทัง้สิน้ 1,390,871,665.00 บาท 100.00 %

50,726,930.00 

1,382,188,665.00 

96,932,316.00 

46,262,989.00 

124,216,000.00 

140,332,962.00 

193,296,376.00 

126,162,995.00 

147,710,215.00 

จ านวนสินเช่ือทีผู่้
ค า้ประกันยนิยอม
ช าระหนีแ้ทนหรือ
ด าเนินดดีกรณีผู้กู้

เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ

18,422,000.00 

72,836,000.00 

144,665,500.00 

220,624,382.00 
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แนวโน้มการท าประกันเพ่ือคุ้มครองสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ประกัน

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรว"์ ภาคสมัครใจ

พ.ศ จ านวน
สมาชิก
ทีท่ า

ประกัน
(คน)

จ านวนสินเช่ือที่
ได้รับความ
คุ้มครอง

%สินเช่ือ
ได้รับความ
คุ้มครอง

2560 217   187,237,446.00 21.64%

2561 37     25,479,000.00 2.66%

2562 16       8,683,000.00 0.62%

สมาชิกในทีป่ระชุมใหญ่ลงมติ  ดังนี้

เหน็ดว้ย        จาํนวน    73  คน

ไมเ่หน็ดว้ย    จาํนวน  251  คน

ไมอ่อกเสียง   จาํนวน 149  คน

"สมาชิกทีกู้่สามัญทีมี่อายุ 45 ปีขึน้ไป ใหท้ าประกันคุ้มครองสินเช่ือใหกั้บสมาชิกผู้ค า้ประกัน 100%
 หรือท าในส่วน หนีค้งเหลือจากการหกัหุน้ของสมาชิก เพือ่ป้องกันความเส่ียงใหกั้บสมาชิกผู้ค า้
ประกัน"

    1,390,871,665.00

คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การพิจารณาผลกระทบแนวโนม้การทาํประกนัคุม้ครองสินเช่ือใหก้บัสมาชิก

ผูค้ ํา้ประกนัภาคสมคัรใจซึ่งมีแนวโนม้ลดลงอยา่งมาก  ซึ่งอาจจะกระทบกบัผูค้ ํา้ประกนัเงินกู ้ เน่ืองจาก

มีสิทธิในการปฏิเสธการไมร่บัรูภ้าระหนีไ้ด้

ความรบัผิดในการชาํระหนีเ้งินกูข้องลกูหนีท้ี่เสียชีวติ  ยอ่มเป็นกองมรดกของลกูหนีเ้จา้มรดก  ตกทอดทายาท

ของลกูหนี ้ อาจเสีย่งตอ่ผูค้ ํา้ประกนั  กรณีที่ทายาทผูกู้ไ้มร่บัผิดชอบเกินกวา่ทรพัยม์รดก  ประกอบกบัอายุ

ความในการดาํเนินคดี เพียงแค ่1 ปี การตรวจสอบทรพัยส์ินมรดกลกูหนีเ้สียชีวติอาจจะใชเ้วลาเกินกวา่ 1 ปี ทายาท

จ านวนสินเช่ือที่ผู้ค า้
ประกันยินยอมช าระหนี้
แทนหรือด าเนินคดีกรณี
ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพล

ภาพ

            865,361,270.00

            959,103,620.00

         1,382,188,665.00

สรุป ค ํา้ประกนัคือ "การยอมรบัหนีแ้ทน" คณะกรรมการจงึมีมติอนมุตัิใหส้มาชิกปฎิบตัิ เริม่ในปี พ.ศ. 2563 

เป็นตน้ไป

อนุมัติสินเช่ือทัง้สิน้

       202,912,636.00

       933,624,620.00

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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 โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สมาชิกเงินกู้ของสหกรณ์
          อาศยัอาํนาจตามระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั วา่ดว้ยการปรบัปรุง

โครงสรา้งหนีส้มาชิกเงินกูข้องสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั  พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคข์องการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

1.  เพ่ือผ่อนคลายภาระหนกัในการชาํระหนีข้องลกูหนี้

2.  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นและไมใ่หส้มาชิกขาดคณุสมบตัิตามขอ้บงัคบัขอ้ 40(5)  คา้งสง่เงินงวด

ชาํระหนีไ้มว่า่ตน้เงินหรอืดอกเบีย้ติดตอ่กนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดชาํระหนี้

ดงัวา่นัน้ถึงสามคราวสาํหรบัเงินกูร้ายหนึ่ง ๆ

3. เพ่ือชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถในการชาํระหนีข้องลกูหนี ้และเป็นการพฒันาคณุภาพลกูหนีข้องสหกรณ ์               

จาํนวนเงินตน้ที่ขอปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นมุตัิในการประชมุทกุครัง้

ระยะเวลาเขา้โครงการ 3 ปี สามารถออกโครงการได ้แตไ่มส่ามารถเขา้โครงการไดอี้ก  ระหวา่งการปรบัปรุง

โครงสรา้งหนีน้ัน้ ใหส้ามารถกูเ้งินเพ่ือเหตฉุกุเฉินไดต้ามระเบียบ หากมีการผิดนดัขณะที่เขา้รว่มโครงการ

จะถกูระงบัการกูฉ้กุเฉินจนครบกาํหนด 3 ปี 

เข้าโครงการ 
พ.ศ.

เข้าโครงการจ านวน
 (คน)

ออกโครงการ
จ านวน (คน)

คงเหลือจ านวน 
(คน)

2560 11 2 9

2561 4 4 0

2562 10 0 10

ยอดรวม(คน) 25 6 19

หมายเหตุ : ออกโครงการ คือ ออกก่อนครบกาํหนดโครงการ 3 ปี และออกจากงาน

มติทีป่ระชุม : ไมเ่หน็ดว้ยในการบงัคบัสมาชิกอาย ุ45 ปีขึน้ไป  ทาํประกนัคุม้ครองสินเช่ือ 100%

แตย่งัคงใหเ้ป็นภาคสมคัรใจ  ประธานไดชี้แ้จงใหส้มาชิกในที่ประชมุใหญ่ทราบ  คณะกรรมการ

ดาํเนินการไดมี้มตินาํเสนอที่ประชมุใหญ่ตดัสินใจแลว้  หากผูกู้เ้สียชีวติหรอืทพุพลภาพและเกิดความ

เสียหายตอ่สหกรณ ์ คณะกรรมการไดด้าํเนินการชอบแลว้ จากเหตดุงักลา่ว คณะกรรมการดาํเนินการ

มิตอ้งรบัผิดชอบ เพราะเป็นความรบัผิดชอบของผูค้ ํา้ประกนัและสมาชิกโดยสว่นรวม

สรุป จ านวนสมาชิกเข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้พ.ศ.2560-2562  
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วาระท่ี 2.3 เรื่องรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี  2562

เรียน  ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากัด

ตามที่ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 9 กมุภาพนัธ ์2562  ไดมี้มติเลือกตัง้ใหข้า้พเจา้ 

นายจงรกัษ ์สพุลจิตร ์ และนายวรุิฬหโ์รจน ์ ศรสียาม  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว์

พิษณโุลก จาํกดั สาํหรบัปีสิน้สดุทางบญัชี  วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบ และ

รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทกุเดือน  ที่ตรวจสอบนัน้ขา้พเจา้ทัง้สอง

จงึขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี โดยสรุปดงันี ้

1. วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ

1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิงานดา้นการบญัชีและการควบคมุการเงิน

1.3 เพ่ือตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทกึบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน

2.2 ตรวจสอบการควบคมุการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์

2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติที่ประชมุ

2.4 ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่กาํหนด

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีส่หกรณค์วรแก้ไข

3.1 ผลการดาํเนินงานสหกรณ ์มีสมาชิกเม่ือตน้ปีจาํนวน 2,199 คน ระหวา่งปีสมาชิกเพ่ิมขึน้ 29 คน

ออกจากสหกรณ ์62 คน  สมาชิกคงเหลือสิน้ปี 2,166 คน  ในวนัสิน้ปีสหกรณมี์ทนุดาํเนินงานทัง้สิน้

1,097,802,295.61 บาท และในรอบปีสหกรณมี์รายไดท้ัง้สิน้ 66,008,202.50 บาท คา่ใชจ้า่ย 11,704,051.24 

บาท  มีกาํไรสทุธิ 54,304,151.26 บาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  4,743,949.80 บาท  หรอืรอ้ยละ 9.57

รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากัด

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป

3.2.1 การปฎิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งสหกรณฯ์ มีการปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย

สหกรณ ์ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง คาํแนะนาํและแนวทางปฏิบตัิของนายทะเบียนและกรมตรวจบญัชี

และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งเครง่ครดั

3.2.2  การแบง่แยกหนา้ที่ของสหกรณฯ์ มีการจดัแบง่งานและกาํหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบ

ของเจา้หนา้ที่ไวเ้หมาะสมรดักมุ  สอดคลอ้งกบัการควบคมุภายในมีผูจ้ดัการคอยควบคมุดแูลโดยการ

ปฏิบตัิงานภายใตก้ารบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ  เจา้หนา้ที่มีความรูค้วามสามารถใน

การปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมและควรพิจารณาเงินคา่จา้งใหส้อดคลอ้งกบัการ

ประกาศอตัราคา่จา้งตามสภาวะการจา้งงานใหเ้ป็นไปตามสภาวะเศษฐกิจในปัจจบุนั

3.2.3  ความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ คณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณฯ์ เป็นบคุคลที่ไดร้บัการเลือกตัง้จากสมาชิกซึ่งมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตาม

ระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ โดยไดมี้การจดัประชมุคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์

ทกุๆ เดือนสมํ่าเสมอแตใ่นเรือ่งความเขา้ใจในระบบงานของสหกรณ ์คณะกรรมการที่เขา้รว่มเป็น

คณะกรรมการใหม ่ ควรศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเติมเพ่ือใหส้หกรณมี์ประสิทธิภาพมากขึน้  โดยการเขา้

รว่มอบรม สมัมนากบัองคก์รหรอืหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง

3.2.4  การจดัทาํบญัชีและรายงานทางการเงิน  สหกรณฯ์ มีการจดัทาํบญัชีตามระเบียบที่

นายทะเบียนสหกรณก์าํหนด  รวมไปถึงพระราชบญัญัติสหกรณฯ์ พ.ศ.2542 กบัธุรกิจของสหกรณ์

การจดัทาํบญัชี การจดัทาํทะเบียนคมุเรยีบรอ้ยเป็นปัจจบุนั  มีเอกสารประกอบครบถว้น  มีการจดัทาํ

งบการเงินเป็นไปตามแบบที่กรมตรวจสอบบญัชีแนะนาํตามหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 

ที่ กษ 0404/1160 ลงวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2557  นอกจากนีผู้ต้รวจสอบกิจการไดมี้ขอ้คิดเหน็

และขอ้เสนอแนะบางประการ ในการตรวจสอบประจาํเดือนพรอ้มทัง้ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการสหกรณฯ์

รบัทราบในการประชมุประจาํเดือน เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิ

4. ด้านการด าเนินธุรกิจ

4.1  ดา้นสินเช่ือทกุประเภท  จากการสุม่ตรวจสอบในคาํขอและหนงัสือสญัญาเงินกูท้กุประเภท ฉกุเฉิน

สามญั พิเศษ กบัรายการเงินกูพ้รอ้มทัง้เอกสารสาํคญัประกอบคาํขอกูท้ี่เก่ียวขอ้ง

Annual Report 
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โดยรวมมีการปฏิบตัิเป็นไปตามระเบียบของสหกรณฯ์ ที่กาํหนดไวโ้ดยมีรายละเอียดดงันี ้

 เงินกูป้ระเภทฉกุเฉิน จาํนวน 7,440 สญัญา เป็นเงิน 116,788,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ 6.5%ตอ่ปี

 เงินกูป้ระเภทสามญั จาํนวน 2,005 สญัญา เป็นเงิน 1,390,871,665.00 บาท 

อตัราดอกเบีย้ 6.5%ตอ่ปี

 เงินกูป้ระเภทสามญัสวสัดิการ-ประกนัชีวติ จาํนวน 5 สญัญา เป็นเงิน 80,156.00 บาท

อตัราดอกเบีย้ 5%ตอ่ปี

 เงินกูป้ระเภทสามญัสวสัดิการ-อาชีพ จาํนวน 38 สญัญา เป็นเงิน 3,450,000.00 บาท 

อตัราดอกเบีย้ 4.09%ตอ่ปี

 เงินกูป้ระเภทสามญัสวสัดิการ-บตัรเครดิต   จาํนวน 39 สญัญา เป็นเงิน  3,785,000.00 บาท 

อตัราดอกเบีย้ 5%ตอ่ปี

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,514,974,821.00 บาท  ณ สิน้ปี สหกรณฯ์ มีรายไดจ้ากการใหกู้แ้ก่สมาชิก

จาํนวน 64,967,304.00 บาท  ต ํ่ากวา่ประมาณการที่กาํหนดไวจ้าํนวน 32,696.00 บาท

สรุปข้อสังเกตุทีไ่ด้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

1. การใหกู้ท้กุประเภทของสหกรณ ์ ควรอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการชาํระหนี ้ตามคาํแนะนาํกรมสง่เสรมิ

สหกรณ ์(ตามหนงัสือที่ กษ 1115/4101 ลงวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558) วา่ สมาชิกควรมีเงินเหลือเพ่ือการ

ดาํรงชีพไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของรายไดแ้ละนาํเง่ือนไขอายสุมาชิกมากาํหนดระยะเวลาในการชาํระหนีใ้ห้

แลว้เสรจ็ไมเ่กินอาย ุ75 ปี

2. สหกรณฯ์ ควรออกระเบียบสหกรณฯ์ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  ตอ้งมีเอกสารตรวจสอบขอ้มลู

เครคิตแหง่ชาติ (เครดิตบโูร) สาํหรบัผูกู้ป้ระกอบคาํขอกู ้เพ่ือตรวจสอบวา่ผูกู้ไ้มไ่ดอ้ยูใ่นขัน้ตอนการดาํเนิน

การทางกฎหมาย โดยเฉพาะการกูส้ามญัโดยมีบคุคลคํา้ประกนั  ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสีย่งและเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของสหกรณ ์ โดยพิจารณากาํหนดวงเงินที่เหมาะสม และการถือเงินสดเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 



 24
3. สหกรณฯ์ ควรจดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบในการจดัชัน้คณุภาพลกูหนีเ้งินกูข้องสหกรณเ์ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหค้ณะกรรมการไดท้ราบถึงผลกระทบจากการเสียหายที่เกิดขึน้ให้

ทนัทว่งท ี เพ่ือสรา้งความมั่นคงแก่สหกรณฯ์ และยงัเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน  วา่ดว้ยการจดัชัน้

คณุภาพลกูหนีแ้ละการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู พ.ศ.2544 และระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งพรอ้มทัง้เตรยีม

ความพรอ้มส าหรบั พระราชบญัญัติสหกรณฯ์ ฉบบัใหม ่(พ.ศ.2562) และกฎกระทรวงที่ก  าลงัจะออก

มาเพ่ือก ากบัดแูลสหกรณใ์นเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบทานธุรการใหกู้ ้ ใหส้ินเช่ือ การจดัลกูหนีก้ารกนั

เงินส  ารองใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง

4.2 ดา้นเงินรบัฝากของสหกรณฯ์

จากการสุม่ตรวจสอบ เอกสารขอเปิดบญัชีเงินฝาก การท ารายการรบัฝาก การถอน พบวา่เอกสาร

ประกอบการลงลายมือช่ือการลงขอ้มลูเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามที่ควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณฯ์

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 เงินรบัฝากประเภทออมทรพัย ์มีทัง้หมด 319 บญัชี  เป็นเงิน  8,383,016.71  บาท 

อตัราดอกเบีย้ 2% ตอ่ปี

 เงินรบัฝากประเภทออมทรพัยพิ์เศษ มีทัง้หมด  973  บญัชี  เป็นเงิน  90,829,318.49  บาท 

อตัราดอกเบีย้ 3% ตอ่ปี

 เงินรบัฝากประเภทออมทรพัยพิ์เศษพลสั มีทัง้หมด  16  บญัชี  เป็นเงิน  2,343,000.00  บาท 

อตัราดอกเบีย้ 3.75% ตอ่ปี

 เงินรบัฝากประเภทออมทรพัยเ์พ่ือสวสัดิการ มีทัง้หมด  71  บญัชี  เป็นเงิน  66,240.63  บาท 

อตัราดอกเบีย้ 2% ตอ่ปี

 เงินรบัฝากประเภทออมทรพัยพิ์เศษเกษียณสขุใจ มีทัง้หมด  1  บญัชี  เป็นเงิน  5,032.82  บาท 

อตัราดอกเบีย้ 4% ตอ่ปี

 เงินรบัฝากระหวา่งสหกรณป์ระเภทออมทรพัย ์มีทัง้หมด  3  บญัชี  เป็นเงิน  102,000,000.00  บาท 

อตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน 4.50% ตอ่ปี

สรุปยอดรวมทัง้สิน้  203,626,608.65 บาท สงูกวา่ประมาณการที่ก  าหนดไวจ้  านวน 16,658,954.72  บาท

Annual Report 
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5. ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

          คา่ธรรมเนียมแรกเขา้จากการสุม่ตรวจใบสมคัรสมาชิกเขา้ใหมพ่รอ้มเอกสารประกอบพบวา่โดยรวม

การกรอกเอกสารครบถว้นสมบรูณมี์เอกสารประกอบการสมคัรครบถว้นเป็นไปตามระเบียบสหกรณฯ์

และจากการคาํนวณรายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้  พบวา่มียอดเงินตรงกนัและมีความสมัพนัธก์บัจาํนวน

สมาชิกเขา้ใหมใ่นระยะเวลาดงักลา่ว  มีการรบัรูร้ายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้ถกูตอ้งตามที่ควรและตาม

ระเบียบของสหกรณฯ์

6. ด้านผลกระทบของธุรกิจ

          เศรษฐกิจโลก  โดยรวมมีแนวโนม้ชะลอตวัลดลงตามปรมิาณการคา้โลกที่ชะลอตวัทัง้สภาวะเศรษฐกิจ

ที่ตกตํ่าจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้จะสง่ผลมาสูค่วามตอ้งการสินคา้และบรกิารภายในประเทศลดลง

          เศรษฐกิจไทย  ในภาพรวมมีแนวโนม้การขยายตวัต ํ่า  โดยการสง่ออกสินคา้หดตวัมากกวา่ที่คาดการณไ์ว้

มีแนวโนม้ตํ่ากวา่ที่ตัง้เป้าหมายไวก้ารบรโิภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ลดลง  รายจา่ยดา้นครวัเรอืนสงูขึน้

เศรษฐกิจไทยยงัเผชิญกบัสถานการณค์า่เงินบาทที่แข็งคา่ขึน้เม่ือเทยีบกบัคูแ่ข่งทางการคา้  ทาํใหมี้ผลกระทบ

ตอ่เศรษฐกิจทางการคา้  ทาํใหมี้ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ  ประกอบกบันโยบายการเงิน  โดยคณะกรรมการ

เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  มีมติ 5 ตอ่ 2 เสียง ใหป้รบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงรอ้ยละ 0.25 ตอ่ปี 

จากรอ้ยละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 ตอ่ปี  ใหมี้ผลทนัท ี ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ที่ต ํ่าสดุ เทา่ที่ประเทศไทยเคยกาํหนด

          ผลกระทบภายในเน่ืองจากสมาชิกสหกรณเ์ป็นพนกังานของบรษัิทฯ รายไดห้ลกัเพ่ือใชใ้นการดาํรงชีพ

มาจากการจา้งงาน ฉะนัน้ สถานการณ ์การจา้งงานของบรษัิทฯ จะมีผลตอ่การดาํเนินกิจการของสหกรณฯ์

ดงันัน้จากปัจจยัภายนอกและภายในสหกรณฯ์  จาํตอ้งตามสถานการณ ์ ดา้นอตัราดอกเบีย้  ดา้นการจา้งงาน

อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือนาํผลไปพิจารณาปรบัปรุงนโยบายการบรหิารงานอยา่งเหมาะสมและทนัตอ่เหตกุารณท์ี่มี

การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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7.  สรุปผลการตรวจสอบ

          สรุปภาพรวมในการดาํเนินงานของสหกรณอ์ยูใ่นเกณฑด์ี  การปฏิบตัิเป็นไปตามแผนงาน

การใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปอยา่งเหมาะสมถึงจะมีเกินประมาณการไปบางอยา่ง  แตน่าํไปใช้

เพ่ือก่อประโยชนต์อ่องคก์รไมไ่ดส้อ่ไปในทางทจุรติ  การรกัษาสภาพคลอ่งเป็นไปตามเกณฑบ์คุคล

และกิจการที่เก่ียวขอ้ง  พบวา่โดยรวมไมมี่เหตกุารณป์ฏิบตัิที่ขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ากบคุคล

และกิจการที่เก่ียวขอ้ง  โดยรวมสหกรณฯ์ มีการติดตามขอ้มลูข่าวสารและกฎระเบียบใหมท่ี่

กาํหนดขึน้โดยหนว่ยงานที่กาํกบัดแูลอยา่งตอ่เน่ืองพรอ้มทัง้นาํมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุง

แกไ้ขระเบียบ  ขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้งและนาํมาถือปฏิบตัิภายในสหกรณฯ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

อนัจะนาํไปสูค่วามผาสกุแดม่วลสมาชิกอยา่งยั่งยืนตอ่ไป

จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ช่ือ...............................................ผูต้รวจสอบกิจการ

        (นายจงรกัษ ์  สพุลจิตร)์

ช่ือ...............................................ผูต้รวจสอบกิจการ

      (นายวรุิฬหโ์รจน ์ ศรสียาม)

มติทีป่ระชุม : รับทราบ
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วนัที่ 16 มกราคม  2563

เรยีน   นางอญัชลี   อินทรประสิทธ์ิ

หนงัสือรบัรองฉบบันีใ้หไ้วเ้พ่ือประโยชนข์องทา่นในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก  จาํกดั     สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31  ธันวาคม  2562 เพ่ือแสดงความเหน็

วา่งบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2562  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก  จาํกดั  โดยถกูตอ้งตามที่ควร

ในสาระสาํคญัตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณก์าํหนดหรอืไม่

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการที่มีประสิทธิผล  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

ของสหกรณเ์ป็นไปตามกฎหมายสหกรณ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง

ขา้พเจา้ขอรบัรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินที่ทา่นตรวจสอบตามที่ขา้พเจา้ทราบ 

และคิดวา่ควรจะเป็นดงัตอ่ไปนี้

1. งบการเงิน

1.2  ตามขอ้ตกลงในการรบังานตรวจสอบบญัชีวนัที่ 1 มีนาคม 2562  ขา้พเจา้เป็น

รบัผิดชอบในการจดัทาํงบการเงิน  โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามระเบียบที่นายทะเบียน

กาํหนด

1.2 งบการเงินไมมี่การแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั  ซึ่งรวมถึงการ

ละเวน้การแสดงรายการและขอ้มลูตา่ง ๆ

1.3 ขอ้สมมตุิที่สาํคญัที่สหกรณใ์ชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตสุมผล

1.4 รายการหรอืขอ้มลูดงัตอ่ไปนีมี้การบนัทกึ หรอืเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม

ในงบการเงิน เชน่ รายการธุรกิจที่มีกบัสหกรณห์รอืบคุคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระ

/ผกูพนัเงินฝาก...

หนังสือรับรองสหกรณ์

วาระท่ี 3 เรื่องเพือ่พจิารณา

วาระท่ี 3.1 เรื่องพจิารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน

และงบกระแสเงินสด ประจ าปี  2562

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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ผกูพนัเงินฝาก หรอืขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้ สนิทรพัยท์ี่ใชเ้ป็นหลกัประกนั

1.5 เหตกุารณภ์ายหลงัวนัที่ในงบการเงิน ที่ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณก์าํหนดใหป้รบัปรุงหรอื

เปิดเผยได ้ ปรบัปรุงหรอืเปิดเผยแลว้

1.6 ไม่มีรายการผิดปกติที่เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการหรอืเจา้หนา้ที่

ของสหกรณ ์ ผูซ้ึ่งมีหนา้ที่สาํคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี และระบบการควบคมุภายในหรอืรายการผิดปกติที่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน

1.7 สหกรณมี์กรรมสทิธ์ิในสนิทรพัยท์ัง้หมดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผกูพนัหรอื

ขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสนิทรพัยข์องสหกรณ ์เวน้แตท่ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

1.8 สหกรณไ์ดบ้นัทกึหรอืเปิดเผยรายการหนีส้นิทัง้หมดของสหกรณ ์ ทัง้ที่เกิดขึน้แลว้และอาจ

เกิดขึน้ในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทัง้ไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินเก่ียวกบั

หลกัประกนัทัง้หมดที่สหกรณใ์หแ้ก่บคุคลที่สาม  นอกจากนีส้หกรณไ์ม่มีคดีฟอ้งรอ้งอ่ืนและไม่มีคดีที่คาด

วา่จะเกิดขึน้

1.9 นอกจากเรือ่งที่อธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินแลว้  ไม่มีเหตกุารณใ์ดเกิดขึน้หรอื

ไม่ปรากฎขอ้เท็จจรงิใดที่มีผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั  ซึ่งตอ้งนาํมาปรบัปรุงงบการเงิน

หรอืเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอีก

2. การใหข้อ้มลู

ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มลูดงัตอ่ไปนีใ้หท้า่นตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ

2.1 บนัทกึรายการทกุรายการในบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชีและขอ้มลูอ่ืน

ที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด

2.2 รายงานการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชมุใหญ่

2.3 ขอ้มลูอ่ืนที่ทา่นขอจากขา้พเจา้เพ่ือวตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบ

2.4 เขา้ถึงบคุคลในสหกรณท์ี่ทา่นระบวุา่จาํเป็นในการไดม้าซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่

จาํกดั

/2.5 สหกรณไ์ดป้ฏิบตั.ิ..
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2.5 สหกรณไ์ดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาทัง้หมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบตัิตามอาจมีผลกระทบอยา่ง
มีสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน  นอกจากนีส้หกรณไ์ดป้ฏิบตัิตามระเบยีบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ

หรอืหน่วยงานที่กาํกบัดแูล  ซึ่งหากไม่ปฏิบตัิตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่งบการเงิน

2.6 สหกรณไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มลูทัง้หมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสีย่งเรือ่งการทจุรติที่มีตอ่การ

แสดงงบการเงินที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญั

2.7 สหกรณไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มลูทกุอยา่ง  ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติหรอืสงสยัวา่จะทจุรติที่สหกรณ์

ทราบและมีผลกระทบตอ่สหกรณ ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ เจา้หนา้ที่สหกรณท์ี่มี

บทบาทสาํคญัเก่ียวกบัการควบคมุภายในหรอืบคุคลอ่ืน  ซึ่งการทจุรติมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่

งบการเงิน

2.8 สหกรณไ์ม่ไดร้บัหนงัสอืแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลตอ่งบการเงิน  เพราะมิไดป้ฏิบตัิตาม

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบั  ซึ่งรวมถึงการถกูเรยีกชดเชย  หรอืถกูประเมินภาษีอากรหรอืมีหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้

ภายใน  ซึ่งควรจะไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  หรอืใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการ

ตัง้สาํรองคา่เสยีหายที่เกิดขึน้

(นายปรชีา  ทองยิม้)

ประธานกรรมการ

(นายรุง่โรจน ์ งามสอาด)

กรรมการ/ผูจ้ดัการ

ขอแสดงความนบัถือ

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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ตามที่นายทะเบียนสหกรณ ์ไดแ้ตง่ตัง้ใหข้า้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว์

พิษณโุลก  จาํกดั  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม  2562  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและแสดงความเหน็ในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีอยา่งไมมี่เง่ือนไขเม่ือวนัที่ 16  มกราคม  2563  ขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี

ในเรือ่งที่สาํคญั  ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลการตรวจสอบ

    1.1 การควบคมุภายใน 

          1) การแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สหกรณจ์ดัจา้งเจา้หนา้ที่ จาํนวน  4  คน  ทาํหนา้ที่

ในการบนัทกึบญัชี  การเงิน   สินเช่ือและธุรการ มีสญัญาจา้งและการคํา้ประกนัครบถว้น   เจา้หนา้ที่มี

ความรูค้วามสามารถปฏิบตัิงานตามตาํแหนง่ที่ไดร้บัมอบหมาย  

          2) สหกรณมี์การกาํหนดระเบียบตา่ง ๆ ขึน้ถือใช ้ ครอบคลมุการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ ์   

          3) ดา้นการเงินการบญัชี 

               -  ไดท้ดสอบตรวจนบัเงินสดคงเหลือในมือในชว่งที่เขา้ตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี และปิด

บญัชีประจาํปี  ผูเ้ก็บรกัษาเงินสดมีเงินสดใหต้รวจนบัตรงตามบญัชี  อยูภ่ายในวงเงินที่ระเบียบวา่

ดว้ยการรบั – จา่ยและเก็บรกัษาเงินกาํหนด ซึ่งใหเ้ก็บรกัษาเงินสดในมือไดไ้มเ่กิน

วนัละ 300,000.00 บาท   

               -  สหกรณไ์ดน้าํโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซึ่งพฒันาโดยบรษัิท ซีพีซอฟต ์จาํกดั  มาใชใ้นการ

ประมวลผลขอ้มลูดา้นทนุเรอืนหุน้ ลกูหนี ้ เงินรบัฝาก  รวมทัง้จดัทาํบญัชีแยกประเภท แตย่งัไมมี่

การเช่ือมโยงขอ้มลูของแตล่ะระบบมายงับญัชีแยกประเภท  ซึ่งหากสามารถเช่ือมโยงขอ้มลูแตล่ะ

ระบบไปยงับญัชีแยกประเภทจะชว่ยลดขัน้ตอนการทาํงาน และขอ้ผิดพลาดไดม้าก    

 / การบนัทกึบญัชี...

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

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากัด  

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม   2562

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์

 จังหวัดพิษณุโลก
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การบนัทกึบญัชีของสหกรณเ์ป็นปัจจบุนั   มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีครบถว้น

     2. ความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้   

  - ความเสีย่งดา้นสินเช่ือ  ธุรกิจหลกัของสหกรณค์ือการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  ซึ่งอาจประสบ

ปัญหาในเรือ่งการเรยีกเก็บ   แตค่ณะกรรมการและเจา้หนา้ที่ไดมี้การติดตามการชาํระหนีข้องลกูหนีอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอ เพ่ือมิใหมี้หนีค้า้งนานอนัเป็นเหตใุหต้อ้งรบัภาระคา่ใชจ้า่ยประเภทหนีส้งสยัจะสญู

     3. เร่ืองอ่ืน ๆ  

         ด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ     ผลจากการวเิคราะหง์บการเงิน

          3.1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง       สหกรณมี์ทนุดาํเนินงานทัง้สิน้

1,097,802,295.61  บาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน  55,749,361.22  บาท  หรอืเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.35        

ประกอบดว้ยหนีส้ินจาํนวน  244,837,016.70 บาท หนีส้ินลดลงจากปีก่อนจาํนวน 19,240,917.04 บาท  

หรอืลดลงรอ้ยละ 7.29 โดยลดการกูย้ืมจากแหลง่เงินทนุภายนอกลง  สาํหรบัทนุของสหกรณมี์จาํนวน  

852,965,278.91 บาท    เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 74,990,278.26  บาท  หรอืเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.64 

ไดจ้ากการเพ่ิมหุน้ของสมาชิกเป็นสว่นใหญ่  หนีส้ินของสหกรณเ์ทา่กบั 0.29 เทา่ของทนุของสหกรณ ์

ปีก่อนเทา่กบั 0.34 เทา่ของทนุของสหกรณ ์ จะเหน็วา่อตัราสว่นหนีส้ินลดลง เงินทนุของสหกรณ์

คุม้ครองหนีไ้ดท้ัง้จาํนวน  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ เทา่กบัรอ้ยละ 6.66  ปีก่อน รอ้ยละ 6.74 

จะเหน็วา่อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุลดลงกวา่ปีก่อน   
          3.2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย ์  สินทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นลกูหนีเ้งินกู ้ จาํนวนรวมทัง้สิน้

1,013,347,891.00  บาท คิดเป็นรอ้ยละ 92.31 ของสินทรพัยท์ัง้สิน้ ลกูหนีส้ว่นใหญ่ชาํระหนีไ้ดต้ามกาํหนด 

ในปีปัจจบุนัอตัราหมนุของสินทรพัยเ์ทา่กบั 0.06 รอบ เทา่กบัปีก่อน  อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์

ปีปัจจบุนัรอ้ยละ  5.08 ปีก่อนรอ้ยละ 5.03  จะเหน็วา่อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยเ์พ่ิมขึน้กวา่ปีก่อน 
          3.3 ด้านความสามารถในการบริหารงาน  สหกรณมี์มลูคา่ธุรกิจโดยรวมจาํนวน

1,695,095,107.41 บาท  ปรมิาณธุรกิจเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 72,114,289.31 บาท หรอืเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 4.44 โดยดาํเนิน  ธุรกิจสินเช่ือและรบัฝากเงิน ดงันี ้

 /ธุรกิจดา้นสินเช่ือ...

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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 - ธุรกิจดา้นสินเช่ือ ระหวา่งปีใหเ้งินกูย้ืมแก่สมาชิกจาํนวน  1,514,974,821.00 บาท ปีก่อนให้

เงินกูจ้าํนวน 1,456,969,282.00 บาท ปรมิาณการใหเ้งินกูเ้พ่ิมขึน้กวา่ปีก่อนจาํนวน 58,005,539.00  บาท

 หรอืเพ่ิมขึน้รอ้ยละ  3.98  ผลงานคิดเป็น 7.64  เทา่ของเป้าหมายที่กาํหนด

                - ธุรกิจเงินรบัฝาก ระหวา่งปีสหกรณร์บัฝากเงินจากสมาชิก จาํนวน 180,084,286.41 บาท

ปีก่อนรบัฝากจาํนวน 165,975,536.10 บาท ปรมิาณการรบัฝากเพ่ิมขึน้จาํนวน 14,108,750.31  บาท หรอื 

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.50   ผลงานคิดเป็น 3.60  เทา่ของเป้าหมายที่กาํหนด

            3.4   ด้านความสามารถในการท าก าไร การดาํเนินธุรกิจดา้นสินเช่ือและรบัฝากเงินมีปรมิาณ

เพ่ิมขึน้กวา่ปีก่อน  มีรายไดโ้ดยรวมจาํนวน 66,008,202.50 บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 

5,202,834.05 บาท คา่ใชจ้า่ยมีจาํนวนรวม 11,704,051.24 บาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 458,884.25 

บาท  ผลการดาํเนินงานมีกาํไรสทุธิจาํนวน 54,304,151.26 บาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน  4,743,949.80 

บาท อตัรากาํไรสทุธิปีปัจจบุนัเทา่กบัรอ้ยละ  82.38  ปีก่อนรอ้ยละ 81.58 บาท  จะเหน็วา่อตัรากาํไรสทุธิ

เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
           3.5 ด้านสภาพคล่องทางการเงิน สหกรณมี์สินทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 198,260,207.18  บาท

มีหนีส้ินหมนุเวยีนจาํนวน  222,377,617.55  บาท   สินทรพัยห์มนุเวยีนเป็น 0.89 เทา่ของหนีส้ินหมนุเวยีน 

ปีก่อนเทา่กบั 1.08  เทา่ สภาพคลอ่งลดลง 

          สรุปประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยทั่วไป  สหกรณมี์เงินทุนทีเ่ข้มแข็งเงินทุนของ

สหกรณคุ้์มครองหนีไ้ด้ทัง้จ านวน  ไม่มีความเส่ียงทางการเงิน  และมีความสามารถในการ

ท าก าไรดีกว่าปีก่อน

บา้นเลขที่  5/36  หมู่ 9 ถนนพิษณโุลก- บงึพระ   

ตาํบลบงึพระ   อาํเภอเมือง      

จงัหวดัพิษณโุลก   65000                                                      

วนัที่   16  มกราคม   2563                                             

(นางอญัชลี    อินทรประสิทธ์ิ)

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์
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เสนอ  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั

ความเหน็

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั  ซึ่ง

ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที่  31 ธนัวาคม  2562 งบกาํไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด  

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของสหกรณอ์อมทรพัยแ์อโรวพิ์ษณโุลก 

จาํกดั  ณ  วนัที่ 31  ธนัวาคม  2562  ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย

ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฎิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบยีบนายทะเบยีน

สหกรณ ์ ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นสว่นของความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี   ตอ่การ

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ ์และไดป้ฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ

บญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งตา่งๆ ที่มีนยัสาํคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรบังวดปัจจบุนั  ขา้พเจา้ไดน้าํเรือ่งเหลา่นีม้าพิจารณาใน

บรบิทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่นี ้

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธีิการตรวจสอบแตล่ะเรือ่งมีดงัตอ่ไปนี้

 - ลกูหนีเ้งินกู ้และลกูหนีอ่ื้นและการประมาณการ – คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

เน่ืองจากการดาํเนินธรุกิจหลกัของสหกรณค์ือการใหเ้งินกูข้า้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการ

การใหเ้งินกูมี้หลกัฐาน และเป็นไปตามระเบยีบ  รวมทัง้ ตรวจสอบความเพียงพอของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่

เก่ียวขอ้งกบัลกูหนี ้

/ขา้พเจา้ไดสุ้ม่สอบทาน...

รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 



 34

ขา้พเจา้ไดสุ้ม่สอบทานการใหเ้งินกูแ้ละรบัชาํระหนีแ้ละความมีตวัตนของลกูหนี ้เพ่ือใหแ้นใ่จได้

วา่การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูนัน้เพียงพอ  และไมเ่กินกวา่ที่ควร 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณต์่องบการเงิน 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณมี์หนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัทาํ และนาํเสนองบการเงิน

เหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์  และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณพิ์จารณาวา่จาํเป็น เพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด

ในการจดัทาํงบการเงินคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณร์บัผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของสหกรณใ์นการดาํเนินงานตอ่เน่ือง  การเปิดเผยเรือ่งที่เก่ียวกบัการดาํเนินงานตอ่เน่ืองในกรณีที่มีเรือ่ง

ดงักลา่ว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เน่ือง เวน้แตค่ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณมี์

ความตัง้ใจที่จะเลิกสหกรณห์รอืหยดุดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบ

การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ ไมว่า่จะเกิดจากการ

ทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมั่น

อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจ์ะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนั

เป็นสาระสาํคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป  ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และถือวา่

มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการ หรอืทกุรายการ

รวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกต  และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบตัิงาน

ของขา้พเจา้รวมถึง

 / ระบแุละประเมินความเสีย่ง..
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 ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบ

การเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทจุรติ หรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ่งเป็นผลมาจาก

การทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเก่ียวกบัการสมรูร้ว่มคิด  

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอื

การแทรกแซงการควบคมุภายใน

  ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ     เพ่ือออกแบบ

วธีิการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมี

ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ์

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณใ์ช ้และ

ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี  และการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัทาํขึน้โดย

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานตอ่เน่ืองของ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัวา่มีความไม่แน่นอนที่มี

สาระสาํคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ ์ หรอื   สถานการณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่

ความสามารถของสหกรณใ์นการดาํเนินงานตอ่เน่ืองหรอืไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอน

ที่มีสาระสาํคญั   ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่

เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรอืถา้การเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ       ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  

อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหส้หกรณต์อ้งหยดุการดาํเนินงานตอ่เน่ืองได้

  ประเมินการนาํเสนอ  โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการ และเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม่

/ ขา้พเจา้ไดส้ือ่สาร...

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณเ์ก่ียวกบัขอบเขต และชว่งเวลาของ

การตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัสาํคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มี

นยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน ซึ่งขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

จากเรือ่งทัง้หลายที่สือ่สารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรือ่ง

ตา่ง ๆ ที่มีนยัสาํคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนั    และกาํหนดเป็นเรือ่งสาํคญัในการ

ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรือ่งเหลา่นีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่ห้

เปิดเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะหรอืในสถานการณท์ี่ยากที่จะเกิดขึน้  ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไมค่วร

สือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้  เพราะการกระทาํดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่ง

สมเหตสุมผลวา่ จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ผูมี้สว่นไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้าก

การสือ่สารดงักลา่ว

เลขที่ 5/36 หมู่ 9 ถนนพิษณโุลก – บงึพระ                                              

อาํเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก  65000

วนัที่   16  มกราคม  2563

(นางอญัชลี   อินทรประสิทธ์ิ)

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์
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แบบ RQ 2

รายงาน-ระดบัสหกรณ์

ระดบัชั้นคุณภาพ

ส่วนที ่1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ดมีาก

ส่วนที ่2 ความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ดมีาก

ดา้นการเงินการบญัชี ดมีาก

ธรุกิจสนิเช่ือ ดมีาก

ธรุกิจเงินรบัฝาก ดมีาก

เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ ดมีาก

ที่ดิน  อาคารและอปุกรณ์ ดมีาก

เจา้หนีเ้งินกู้ ดมีาก

สมาชิกและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก

ส่วนที ่3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการส่ือสาร ดมีาก

ส่วนที ่4 ระบบการตดิตามและประเมินผล ดมีาก

สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ดมีาก

      โดย  นางอัญชลี  อินทรประสิทธ์ิ   ผู้สอบบญัชีสหกรณ ์ภาคเอกชน

     15 มกราคม 2563

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากัด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2562

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 



ปี 2562 ปี 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 28,659,271.78 67,295,666.10             

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 3 40,000,000.00 0.00

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 4 129,487,457.00 126,884,505.00           

ดอกเบีย้เงินใหกู้ค้า้งรบั 9,609.00 160,755.00                  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 5 103,869.40 88,140.18                    

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 198,260,207.18 194,429,066.28           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 3 15,000,000.00 15,000,000.00             

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 4 883,860,434.00 832,219,115.00           

เครื่องใชส้าํนกังาน - สทุธิ 6 234,654.43 180,753.11                  

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน -ซอฟทแ์วร ์ 168,000.00 224,000.00

ซอฟทแ์วรร์ะหวา่งพฒันา 279,000.00 0.00

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 899,542,088.43 847,623,868.11           

รวมสินทรัพย ์ 1,097,802,295.61 1,042,052,934.39      

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน

สว่นของหนีท้ี่ไมห่มนุเวียนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 7 18,416,300.00 43,055,600.00 

เงินรบัฝาก 8 203,626,608.65 136,967,653.93           

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 9 334,708.90 371,654.45                  

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 222,377,617.55 180,394,908.38           

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก    จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2562
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ปี 2562 ปี 2561

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 7 21,213,645.51 81,886,600.00 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน 10 1,245,753.64 1,796,425.36               

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 22,459,399.15 83,683,025.36             

รวมหนี้สิน 244,837,016.70 264,077,933.74           

ทุนของสหกรณ์

ทนุเรอืนหุน้  (มลูคา่หุน้ละ  10.00 บาท)

หุน้ทีช่าํระเตม็มลูคา่แลว้ 743,677,750.00           678,861,740.00           

ทนุสาํรอง 51,968,448.00             46,875,238.54             

ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 11 3,014,929.65               2,677,820.65               

กาํไรสทุธิประจาํปี 54,304,151.26             49,560,201.46             

รวมทนุของสหกรณ์ 852,965,278.91           777,975,000.65           

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 1,097,802,295.61      1,042,052,934.39      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน

                     (นายปรชีา  ทองยิม้)

                      ประธานกรรมการ       ประธานกรรมการ

                  (นางสาวขวญัยืน  โพธิ)

                            เลขานกุาร

                 วนัที ่  16  มกราคม  2563
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บาท % บาท %

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบีย้รบัจากเงินใหกู้้ 64,967,304.00 98.56 60,097,240.00 98.92

ดอกเบีย้รบัเงินฝาก 148,476.22 0.23 83,894.97 0.14

ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 800,123.29 1.21 569,462.93 0.94
รวมรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 65,915,903.51 100 60,750,597.90 100

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบีย้จ่ายเงินรบัฝาก 6,064,330.93 9.20 4,173,134.75 6.87

ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืมระยะยาว 2,886,806.53 4.38 4,273,436.76 7.03

รวมคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 8,951,137.46 13.58 8,446,571.51 13.90

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทนุสทุธิ 56,964,766.05 86.42 52,304,026.39 86.10

บวก รายได้อ่ืน

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 5,950.00 0.01 7,300.00 0.01

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 1,981.00 0.00 0.00 0.00

เงินเฉลี่ยคนืชมุนมุสหกรณ์ 49,080.99            0.08 0.00 0.00 

รายไดอ่ื้น 35,287.00 0.05 47,470.55 0.08

รวมรายไดอ่ื้น 92,298.99 0.14 54,770.55 0.09

หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดอืน คา่ครองชีพ เบีย้ขยนั 885,163.14 1.34 1,037,679.87 1.71

คา่ลว่งเวลา 62,661.67 0.10 82,637.98 0.14

คา่สวสัดกิารเจา้หนา้ที่ 111,467.00 0.17 124,631.00 0.21
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุเงินทดแทน 34,181.00 0.05 41,140.00 0.07

ดอกเบีย้จ่ายเงินสะสมเจา้หนา้ที่ 13,727.91 0.02 20,861.79 0.03

บาํเหน็จเจา้หนา้ที่ 149,195.00 0.23 153,921.00 0.25

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก    จ ากัด

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

     ปี  2562           ปี  2561
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บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

คา่เสื่อมราคา -เครื่องใชส้าํนกังาน 68,078.68 0.10 60,509.98 0.10

คา่ดแูลรกัษาระบบโปรแกรม 56,400.00 0.09 22,570.00 0.04

คา่ตดัจ่ายซอฟทแ์วร ์ 56,000.00 0.09 56,000.00 0.09

คา่ซ่อมแซม-คา่บาํรุงรกัษาสนิทรพัย์ 5,729.00 0.01 3,600.00 0.01

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

คา่ตอบแทน 219,000.00 0.33 201,500.00 0.33

คา่ทีป่รกึษา 7,091.00 0.01 0.00 0.00

คา่ใชจ้่ายดาํเนินคดี 0.00 0.00 25,000.00 0.04

คา่เบีย้เลีย้ง พาหนะ ทีพ่กั 60,800.00 0.09 64,540.00          0.11

คา่ใชจ้่ายในการประชมุใหญ่ 543,461.00 0.82 479,877.00        0.79

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 101,100.00 0.15 105,000.00        0.17

คา่รบัรอง 29,692.00 0.05 35,119.00          0.06

คา่วสัดสุาํนกังาน 83,509.78 0.13 66,665.17 0.11

คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 120,848.30 0.18 75,660.60 0.12

คา่โทรศพัท์ 14,669.30 0.02 16,958.09 0.03

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 24,785.00 0.04 29,959.00 0.05

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี 60,000.00 0.09 60,000.00          0.10

คา่กิจกรรมรว่มขบวนการสหกรณ์ 32,817.00 0.05 32,765.00 0.05

คา่อาหารนกัศกึษาฝึกงาน 10,800.00 0.02 2,000.00 0.00

คา่ไปรษณียากร 1,737.00 0.00 0.00 0.00

รวมคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 2,752,913.78 4.18 2,798,595.48 4.61

ก าไรสุทธิ 54,304,151.26 82.38 49,560,201.46 81.58

     ปี  2562           ปี  2561

41 



ปี  2562 ปี  2561

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

กาํไรสทุธิ 54,304,151.26 49,560,201.46            

รายการปรบัปรุงเพ่ือกระทบยอดกาํไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิ

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื่อมราคาสนิทรพัย์ 68,078.68 60,509.98 

คา่ตดัจ่ายซอฟทแ์วร ์ 56,000.00 56,000.00 

ดอกเบีย้เงินใหกู้ค้า้งรบั (9,609.00) (160,755.00)

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารคา้งรบั (100.81) (11,990.38)

ดอกเบีย้ตั๋วสญัญาใชเ้งินคา้งรบั (5,123.29) 0.00 

ดอกเบีย้จ่ายเงินสะสมเจา้หนา้ที่ 12,481.57 17,952.99 

บาํเหน็จเจา้หนา้ที่ 149,195.00 153,921.00 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 137,102.90 158,659.45 

เครื่องเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 120,848.30 75,660.60 

เงินรอเรยีกเก็บ 0.00 (500.00)

54,833,024.61 49,909,660.10          

สินทรัพยด์ าเนินงาน 

เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน (116,788,000.00) (109,497,510.00)

เงินสดรบัจากลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน 109,672,589.00 109,356,469.00          

เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกูส้ามญั (1,398,186,821.00) (1,347,471,772.00)

เงินสดรบัจากลกูหนีเ้งินกูส้ามญั 1,351,057,961.00 1,263,486,110.00       

เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินยืมทดรอง (719,920.00) (712,863.00)

เงินสดรบัจากลกูหนีเ้งินยืมทดรอง 719,920.00 737,863.00 

เงินสดรบัจากรายไดค้า้งรบั 172,745.38 176,713.00 

เงินสดจ่ายซือ้เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (143,603.80) (83,103.60)

เงินสดรบัเงินรอเรยีกเก็บ 500.00 0.00 

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก    จ ากัด

งบกระแสเงินสด

 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่    31  ธันวาคม   2562

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด าเนินงาน
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ปี  2562 ปี  2561

บาท บาท

หนี้สินด าเนินงาน

เงินสดจ่ายดอกเบีย้เงินกูค้า้งจ่าย (80,427.35) (155,869.13)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ลสัคา้งจ่าย (18,232.10) 0.00 

เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมสอบบญัชีคา้งจ่าย (60,000.00) 0.00 

เงินสดรบัเงินรอตรวจสอบ 1,965,322.00 17,758.00 

เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (1,975,080.00) 0.00 

เงินสดจ่ายคนืเงินรอจ่ายคนื (5,703,582.00) (9,242,081.00)

เงินสดรบัเงินรอจ่ายคนื 5,703,409.00 9,242,331.00 

เงินสดรบัคา่เบีย้ประกนัเอไอเอรอนาํสง่ 1,874,759.00 2,831,324.00 

เงินสดจ่ายคา่เบีย้ประกนัเอไอเอรอนาํสง่ (1,883,488.00) (3,177,947.33)

เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมรอนาํสง่ (33,055.00) (40,952.00)

เงินสดรบัเงินประกนัสงัคมรอนาํสง่ 35,925.00 40,952.00 

เงินสดจ่ายสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที่ (513,981.00) (379,100.00)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน (70,035.26) (34,962,017.96)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซือ้เครื่องใชส้าํนกังาน (121,980.00) (142,190.00)

เงินสดจ่ายคา่ซอฟทแ์วรร์ะหวา่งพฒันา (279,000.00) (280,000.00)

เงินสดจ่ายซือ้ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (40,000,000.00) 0.00 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (40,400,980.00) (422,190.00)
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ปี  2562 ปี  2561

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากเงินรบัฝาก 180,084,286.41 165,975,536.10          

เงินสดจ่ายคนืเงินรบัฝาก (113,425,331.69) (107,731,449.60)

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืม 75,000,000.00 89,960,000.00 

เงินสดจ่ายชาํระหนีเ้งินกูย้ืม (160,312,254.49) (119,117,700.00)
เงินสดจ่ายคา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)

เงินสดจ่ายเงินปันผลหุน้ (37,648,304.00) (33,021,732.00)

เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคนื (4,618,527.00) (3,987,319.00)

เงินสดจ่ายโบนสักรรมการเจา้หนา้ที่ (870,000.00) (985,676.00)

เงินสดจ่ายเงินสะสมเจา้หนา้ที่ (250,767.29) (367,739.87)

เงินสดรบัเงินสะสมเจา้หนา้ที่ 52,400.00 53,000.00 

เงินสดรบัจากทนุเรอืนหุน้ 81,168,310.00 92,867,500.00 

เงินสดจ่ายคนืทนุเรอืนหุน้ (16,352,300.00) (17,479,550.00)

เงินสดจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ (267,000.00) (275,200.00)

เงินสดจ่ายทนุศกึษาอบรม (297,391.00) (202,640.00)

เงินสดจ่ายทนุเพ่ือสวสัดกิารสมาชิก (398,500.00) (461,820.00)

เงินสดจ่ายเงินกองทนุเพ่ือช่วยเหลอืสมาชิก 0.00 (20,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,834,620.94 65,175,209.63 

เงินสดสุทธิเพิม่ขึน้(ลดลง) (38,636,394.32) 29,791,001.67 

เงินสด  ณ  วันต้นปี 67,295,666.10 37,504,664.43          

เงินสด  ณ  วันสิน้ปี 28,659,271.78 67,295,666.10          
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1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ

- สหกรณบ์นัทกึบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง

- สหกรณร์บัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา  สว่นจาํนวนรายไดจ้ะเทา่กบัดอกเบีย้คณู

- ดว้ยจาํนวนเงินตน้ทีต่อ้งชาํระตามระยะเวลาทีกู่ย้ืม

- เงินลงทนุระยะยาวทีเ่ป็นเงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยราคาทนุ

- สหกรณต์รีาคาวสัดคุงเหลอืตามราคาทนุ

- สหกรณต์ัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณว์า่ดว้ย

- การจดัชัน้คณุภาพลกูหนีเ้งินกู ้และการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  พ.ศ. 2544

- คา่เสื่อมราคาเครื่องใชส้าํนกังานคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงในอตัราทีน่ายทะเบียนสหกรณก์าํหนด

- ซอฟทแ์วรต์า่ง ๆ ตดัจ่ายตามระยะเวลาของอายกุารใชง้าน หรอืตามการเปลี่ยนแปลงการใชซ้อฟทแ์วรใ์หม่

- คา่ซ่อมบาํรุง   คา่ซ่อมแซม รวมทัง้การซือ้มาเปลี่ยนแทนสาํหรบัสนิทรพัยร์ายการยอ่ย ๆ ถือเป็นคา่ใชจ้่ายหกัจากรายได้

- เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทกุประเภท และเงินฝากสหกรณอ่ื์น

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

เงินสด 153,761.55 224,517.71

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 2,000.00 1,000.00             

ออมทรพัย์ 28,503,510.23 67,070,148.39    

      รวม 28,659,271.78 67,295,666.10    

3 เงินลงทุน   ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

เงินลงทุนระยะสัน้

เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ชสอ. 40,000,000.00 0.00 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก    จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

เงินลงทุนระยาว

เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด

 - หุน้ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 15,000,000.00 15,000,000.00     

รวมเงินลงทุนระยะยาว 15,000,000.00 15,000,000.00    

รวมเงินลงทุน 55,000,000.00 15,000,000.00    

4 เงินใหกู้้ยืม - สุทธิ ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

เงินใหกู้ย้ืม - ปกติ

ลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน 16,872,099.00 0.00 9,756,688.00      0.00 

ลกูหนีเ้งินกูส้ามญั 112,615,358.00 883,860,434.00 117,127,817.00 832,219,115.00 

รวมเงินใหกู้้ยืม 129,487,457.00 883,860,434.00 126,884,505.00  832,219,115.00   

5 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารคา้งรบั 100.81                11,990.38

ดอกเบีย้ตั๋วสญัญาใชเ้งินคา้งรบั 5,123.29             0.00

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 98,405.30           75,649.80            

เงินรอเรยีกเก็บ 240.00 500.00

103,869.40        88,140.18
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ  ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

เครื่องใชส้าํนกังาน 854,281.00         180,753.11          

หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม 619,626.57         0.00

เครื่องใชส้าํนกังาน-สทุธิ 234,654.43        180,753.11        

7 เงินกู้ยืมระยะยาว     ประกอบดว้ย
ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

เจา้หนีเ้งินกูก้องทนุผูใ้ชแ้รงงาน  (3/2560) 1,600,800.00 2,130,345.51 332,000.00 5,000,000.00 
เจา้หนีเ้งินกูก้องทนุผูใ้ชแ้รงงาน  (12/2561) 1,912,800.00 5,256,200.00 1,912,800.00 7,169,000.00 
เจา้หนีเ้งินกูก้องทนุผูใ้ชแ้รงงาน  (13/2561) 2,000,400.00 5,499,100.00 2,000,400.00 7,499,500.00 
เจา้หนีเ้งินกูก้องทนุผูใ้ชแ้รงงาน 2 (14/2558) 398,300.00 0.00 2,000,400.00 398,300.00 
เจา้หนีเ้งินกู ้ชสอ.จาํกดั -พฉ610010 0.00 0.00 2,478,000.00 3,922,000.00 
เจา้หนีเ้งินกู ้ชสอ.จาํกดั - L610011 0.00 0.00 6,000,000.00 42,893,800.00 
เจา้หนีเ้งินกู ้สอ.จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จาํกดั 0.00 0.00 28,332,000.00 15,004,000.00 
เจา้หนีเ้งินกู ้สอ.พนกังานไฟฟา้เขต 2 พิษณโุลก จาํกดั 12,504,000.00 8,328,000.00 0.00 0.00 

18,416,300.00 21,213,645.51 43,055,600.00 81,886,600.00 

 - เงินกูย้ืมกองทนุผูใ้ชแ้รงงาน  จาํนวน 4 สญัญา  ดงันี ้

1)  สญัญาเลขที ่14/2558  วงเงินกู ้10,000,000.00 บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ตอ่ปี

     ระยะเวลา 60 งวด  คณะกรรมการดาํเนินการคํา้ประกนั

2) สญัญาเลขที ่3/2560  วงเงินกู ้8,000,000.00 บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ตอ่ปี  ระยะเวลา

    60 งวด  คณะกรรมการดาํเนินการคํา้ประกนั

3) สญัญาเลขที ่12/2561 วงเงินกู ้9,560,000.00 บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ตอ่ปี  ระยะเวลา

    60 งวด  คณะกรรมการดาํเนินการคํา้ประกนั

47 

48 



4) สญัญาเลขที ่13/2561  วงเงินกู ้10,000,000.00 บาท  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2 ตอ่ปี  ระยะเวลา

    60 งวด  คณะกรรมการดาํเนินการคํา้ประกนั

 - เงินกูย้ืมชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั  จาํนวน 2 สญัญา    ดงันี ้

1) โครงการสนิเช่ือเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติสมาชิกสหกรณ ์สญัญาที ่พฉ 610010 ลงวนัที่

    24  กรกฎาคม 2561  วงเงินกูย้ืม 10,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.59 ตอ่ปี   

    ระยะเวลา 36 งวด  5 เดอืนแรกใหช้าํระแตด่อกเบีย้  เริ่มชาํระตน้เงินเดอืน ที ่6 คณะกรรมการ

    ดาํเนินการคํา้ประกนั ชาํระเสรจ็สิน้ในระหวา่งปี

2) สญัญาเงินกูเ้ลขที ่L6100011  วงเงินกู ้100,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.38 ตอ่ปี 

   คณะกรรมการดาํเนินการคํา้ประกนั ชาํระเสรจ็สิน้ในระหวา่งปี

 - เงินกูส้หกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  จาํกดั  สญัญาเลขที ่ 60/2559   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 

   4.50 ตอ่ปี   สง่ชาํระตน้เงินงวดละ 2,361,000.00 บาท   คณะกรรมการดาํเนินการคํา้ประกนั ชาํระเสรจ็สิน้ระหวา่งปี

 - เงินกูส้หกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานไฟฟา้เขต 2 พิษณโุลก (2521) จาํกดั สญัญาเลขที ่2/2562  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.75 ตอ่ปี 

   วงเงินกู ้25,000,000.00 บาท  โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการคํา้ประกนั

8 เงินรับฝาก   ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

เงินรบัฝากจากสมาชิก

เงินรบัฝากออมทรพัย์ 8,449,257.34 6,937,063.61 

เงินรบัฝากออมทรพัยพิ์เศษ 93,177,351.31 80,030,590.32     

รวมเงินรบัฝากจากสมาชิก 101,626,608.65 86,967,653.93    

เงินรบัฝาก - สหกรณอ่ื์น

เงินรบัฝากออมทรพัย์

     สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยยาซากิ และในเครอื จาํกดั 95,000,000.00 50,000,000.00
     สหกรณบ์รกิารโรงพยาบาลสาํโรงการแพทย ์ จาํกดั 7,000,000.00 0.00

รวมเงินรบัฝากสหกรณอ่ื์น 102,000,000.00 50,000,000.00    

รวมเงินรบัฝาก 203,626,608.65 136,967,653.93   
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9 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน   ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

เงินปันผล 86,380.00 86,220.00            

เงินเฉลี่ยคนื 9,765.00 9,764.00              

เงินรอจ่ายคนื 17,568.00 17,741.00            

เงินประกนัสงัคมรอนาํสง่ 2,870.00 0.00 

คา่เบีย้ประกนัเอไอเอรอนาํสง่ 73,023.00 81,512.00 

คา่เบีย้ประกนัเอไอเอรอนาํสง่ (สนิเช่ือ) 0.00 0.00 

ดอกเบีย้เงินกูค้า้งจ่าย 26,924.28 80,427.35 

ดอกเบีย้คา้งจ่ายเงินรบัฝากออมทรพัยพิ์เศษพลสั 68,676.12 18,232.10 

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชีคา้งจ่าย 30,000.00 60,000.00 

คา่เครื่องเขียนแบบพิมพค์า้งจ่าย 11,502.50 0.00 

เงินรอตรวจสอบ 8,000.00 17,758.00 

รวม 334,708.90 371,654.45        

10 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

เงินสะสมเจา้หนา้ที่ 455,833.64 938,506.24          

สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที่ 789,920.00 1,379,885.00       

1,245,753.64 2,318,391.24      
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11 ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืนๆ     ประกอบดว้ย

ปี 2562 ปี 2561

บาท บาท

ทนุสาธารณประโยชน์ 297,735.00         364,735.00 

ทนุศกึษาอบรม 333,069.65         330,460.65

ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 411,459.00         361,459.00          

ทนุสะสมเพ่ือขยายกิจการ 770,000.00         670,000.00

เงินกองทนุเพ่ือช่วยเหลอืสมาชิก 660,000.00         460,000.00          

ทนุเพ่ือสวสัดกิารสมาชิก 542,666.00         491,166.00          

3,014,929.65     2,677,820.65 

12 การดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกาํหนดใหส้หกรณต์อ้งดาํรงสนิทรพัย์

สภาพคลอ่งไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหนึง่ของยอดเงินรบัฝากทัง้หมด

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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ในการดาํเนินการของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์พิษณโุลก จาํกดั สามารถดาํเนินงาน ทาํใหมี้กาํไรสทุธิประจาํปี 2562

รวมทัง้สิน้จาํนวน  54,304,151.26  บาท  คณะกรรมการไดพิ้จารณาจดัสรรดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ %

1. จัดสรรใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับสหกรณ์

  1.1  เงินสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 5,508,602.26    10.14   5,093,209.46    10.28   

  1.2  คา่บาํรุงสนันิบาตแหง่ประเทศไทย (ไมเ่กิน 30,000 บาท) 30,000.00         0.06     30,000.00         0.06     

2. จัดสรรใหส้มาชิกโดยตรงในรูปของเงนิปันผลและเฉล่ียคืน

  2.1 เงินปันผล  5.9% ตอ่ปี (ปี2562)   5.9% ตอ่ปี (ปี2561) 41,461,987.00  76.35   37,648,465.00  75.97   

  2.2 เงินเฉลีย่คืน 8.4% ตอ่ปี (ปี2562) 8% ตอ่ปี (ปี2561) 5,278,562.00    9.72     4,618,527.00    9.32     

3. จัดสรรใหส้มาชิกเป็นทุนต่างๆ ในรูปของสวัสดิการและ

    สาธารณประโยชนอ่ื์น ๆ 

  3.1  เงินทนุสาธารณประโยชน ์ไมเ่กินรอ้ยละสิบ 200,000.00       0.37     200,000.00       0.40     

  3.2  เงินทนุเพ่ือการศกึษาอบรม ไมเ่กินรอ้ยละสิบ 300,000.00       0.55     300,000.00       0.61     

  3.3  เงินทนุสวสัดิการสมาชิก ไมเ่กินรอ้ยละสิบ 400,000.00       0.74     450,000.00       0.91     

  3.4  เงินรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล ไมเ่กินรอ้ยละสอง 50,000.00         0.09     50,000.00         0.10     

  3.5  เงินทนุสะสมเพ่ือขยายกิจการ  ไมเ่กินรอ้ยละสิบ 100,000.00       0.18     100,000.00       0.20     

  3.6  เงินกองทนุเพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกในฐานะผูค้ ํา้ประกนัเงินกู้ 100,000.00       0.18     200,000.00       0.40     

4. จัดสรรใหก้รรมการและเจ้าหน้าของสหกรณใ์นรูปของเงนิโบนัส

   (ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ)

  4.1  เงินโบนสักรรมการ 460,000.00       0.85     420,000.00       0.85     

  4.2  เงินโบนสัเจา้หนา้ที่ 415,000.00       0.76     450,000.00       0.91     

54,304,151.26  100.00 49,560,201.46  100.00 

54,304,151.26         -                

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระท่ี 3.2  เรื่องพจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562

รายการ
ปี  2562 ปี  2561

ก าไรสุทธิ (บาท)

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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อตัราสว่นของการจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2562

สะสมทนุสหกรณ์ 12.31                  

กรรมการและเจา้หนา้ที1่.61                    

จัดสรรใหส้มาชกิ 86.08                  

วาระท่ี 3.3 เรื่องพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค ้าประกันของสหกรณ์

ประจ าปี 2563

มาตรา   47   การกูย้ืมหรอืการคํา้ประกนัของสหกรณจ์ะตอ้งจาํกดัอยูภ่ายในวงเงิน

ที่นายทะเบียนสหกรณเ์หน็ชอบ

ประธานในที่ประชมุ  ชีแ้จงวา่   ปีที่แลว้นายทะเบียนสหกรณไ์ดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงินกูย้ืม

หรอืการคํา้ประกนัไว ้ จาํนวน  400,000,000.00  บาท   (สีร่อ้ยลา้นบาทถว้น)

ดงันัน้ในปี  2563 คณะกรรมการดาํเนินงานเหน็สมควรที่จะขออนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่  

กาํหนดวงเงินกูย้ืมประจาํปี 2563   ไวไ้มเ่กิน จาํนวน  400,000,000.00  บาท   (สีร่อ้ยลา้นบาทถว้น)  

ทัง้นีเ้พ่ือความคลอ่งตวัตอ่การทาํงานของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก  จาํกดั

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

อัตราส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562
สะสมทนุสหกรณ์,  

12.31  

กรรมการและ
เจา้หนา้ที,่  1.61  

จัดสรรใหส้มาชกิ,  
86.08  

หมายเหต ุ: หนว่ยลา้นบาท 
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วาระท่ี 3.4   เรื่องพจิารณาอนมุัติงบประมาณรายรับ-จ่ายของสหกรณ์ ประจ าปี 2563

          คณะกรรมการดาํเนินงานขอเสนองบประมาณรบั - จา่ยของ สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์พิษณโุลก จาํกดั  ประจาํปี 2563

เพ่ือใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัพิจารณาอนมุตัิตามความในขอ้บงัคบั ขอ้ 63(7)

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ

ตัง้ไว้ (บาท) รับจริง (บาท) ขอตัง้ (บาท)

 1. ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 70,000.00        148,476.22       160,000.00        - รายรบัจากดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

 2. ดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืม 65,000,000.00 64,967,304.00  68,000,000.00   - รายรบัจากดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืม

 3. คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 10,000.00        5,950.00           10,000.00          - รายรบัจากคา่ธรรมเนียมแรกเขา้

 4. รายไดอ่ื้นๆ 45,000.00        35,287.00         45,000.00          - รายรบัจากการขายสญัญากู ้, คา่ธรรมเนียม และรายไดอ่ื้นๆ

 5. เงินปันผลชมุนมุสหกรณฯ์ 600,000.00      795,000.00       800,000.00        - รายรบัจากการถือหุน้ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยฯ์

 6. เงินเฉลีย่คืนชมุนมุสหกรณฯ์ 60,000.00        49,080.99         60,000.00          - รายรบัจากการกูย้ืมเงินชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยฯ์

 7. หนีส้งสยัจะสญู -                   -                    -                      - รายรบัจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

 8. ผลตอบแทนเงินลงทนุ -                   5,123.29           30,000.00           - รายรบัจากการซือ้ตั๋วสญัญาใชเ้งิน

 9. กาํไรจากการขายเครือ่งใชส้าํนกังาน -                   1,981.00           -                      - รายรบัจากกาํไรการขายเครือ่งใชส้าํนกังาน

รวมรบั 65,785,000.00 66,008,202.50  69,105,000.00   

รายจา่ย 13,338,458.00 11,983,051.24  14,567,084.00   

ก าไร 52,446,542.00 54,025,151.26  54,537,916.00  

หมวด/รายการ

ประมาณการรับ-จ่าย ประจ าปี 2563
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ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

 เครือ่งใชส้าํนกังาน

- เครือ่งใชส้าํนกังาน 20,000.00        1,390.00           20,000.00           - เพ่ือซือ้เครือ่งใชส้าํนกังาน

- ตูเ้ก็บเอกสาร 30,000.00        21,410.00         30,000.00          - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตูเ้ก็บเอกสารสญัญาเงินกูแ้ละอ่ืนๆ

- เครือ่งคอมพิวเตอร์ -                   -                    40,000.00          - เพ่ือซือ้เครือ่งคอมพิวเตอร ์เพ่ือรองรบั Program ใหม่

- เครือ่งนบัธนบตัร 50,000.00        50,000.00         -                      - เพ่ือซือ้เครือ่งนบัธนบตัร

- เครือ่งพิมพเ์อกสาร 80,000.00        30,240.00         50,000.00           - เพ่ือซือ้เครือ่งพิมพเ์อกสาร

- เครือ่งสาํรองไฟฟา้ 10,000.00        8,950.00           10,000.00           - เพ่ือซือ้เครือ่งสาํรองไฟฟา้เครือ่งคอมพิวเตอร์

- โทรศพัทมื์อถือ 10,000.00        9,990.00           -                      - เพ่ือซือ้โทรศพัทมื์อถือ (ภารกิจของสหกรณ ์เชน่ กรณีสมาชิก

โอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ ์เพ่ือชาํระหนี ้, รบัฝากเงินและซือ้หุน้,

แจง้การผิดนดัชาํระหนี)้

- เครือ่งปรบัอากาศ (แอร)์ -                   -                    65,000.00           - เพ่ือซือ้แอร ์2 เครือ่ง เน่ืองจากของเก่ามีอายกุารใชง้านมานาน

- ตูเ้ย็น -                   -                    5,000.00             - เพ่ือซือ้ตูเ้ย็น 1 ตู ้ใชใ้นงานสหกรณ,์ ทาํงานในวนัหยดุที่โรง-

อาหารไมเ่ปิดและรบัรองแขกของสหกรณ์

รวม 200,000.00      121,980.00       220,000.00        

หมวดรายจ่าย

การลงทุนในทรัพยสิ์น

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

 1) ดอกเบีย้จ่าย

1.1 จา่ยดอกเบีย้เงินกูย้ืม 5,000,000.00   2,886,806.53    3,000,000.00      - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ดอกเบีย้เงินกูย้ืม

1.2 จา่ยดอกเบีย้เงินรบัฝาก 4,500,000.00   6,064,330.93    7,000,000.00      - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ดอกเบีย้เงินรบัฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ื์น

 2) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

2.1 เงินเดือนคา่จา้ง 1,000,000.00   784,663.14       1,000,000.00      - เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น (ตามระเบียบวา่ดว้ย

เจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2562)

2.2 คา่ลว่งเวลาเจา้หนา้ที่ 75,000.00        62,661.67         65,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นเงินคา่ลว่งเวลาเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น (ตามระเบียบ

วา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2562)

2.3 คา่ตาํแหนง่ 12,000.00        6,000.00           36,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นเงินคา่ตาํแหนง่ 1 ทา่น (ตามระเบียบวา่ดว้ย

เจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2562)

2.4 คา่ครองชีพ 80,000.00        79,250.00         164,400.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ครองชีพเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น (ตามระเบียบวา่

ดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2562)

2.5 คา่อยูน่าน 30,000.00        26,950.00         27,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่อยูน่านเจา้หนา้ที่ที่ปฎิบตัิงานมานาน (ตาม

ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ.

 2562)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

2.6 คา่ชดเชย 250,000.00      -                    250,000.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ชดเชย (ตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และ

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2562)

 3) การใหส้วัสดิการเจ้าหน้าที่

3.1 เบีย้ขยนั 25,000.00        21,250.00         33,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นเบีย้ขยนัเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น (ตามระเบียบวา่ดว้ย

การใหส้วสัดิการสาํหรบัเจา้หนา้ที่สหกรณ ์พ.ศ. 2562)

3.2 คา่รกัษาพยาบาล 96,000.00        60,117.00         120,000.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่รกัษาพยาบาลเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น และ

ครอบครวั (ตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้วสัดิการสาํหรบั

เจา้หนา้ที่สหกรณ ์พ.ศ. 2562)

3.3 ดอกเบีย้เงินสะสม 30,000.00        13,727.91         30,000.00           - จา่ยดอกเบีย้เงินสะสมเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น(ตามระเบียบสหกรณ)์

3.4 เงินบาํเหน็จ 103,558.00      149,195.00       138,184.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่บาํเหน็จเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น ที่เม่ือออกจากงาน 

ตามระเบียบสหกรณ ์(เป็นการคาํนวณทางบญัชีซึ่งไมไ่ดจ้า่ย

เป็นเงินสด)

3.5 คา่ชดุทาํงาน 14,000.00        14,000.00         17,500.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ชดุทาํงานเจา้หนา้ที่ 5 ทา่น  (ตามระเบียบวา่

ดว้ยการใหส้วสัดิการสาํหรบัเจา้หนา้ที่สหกรณ ์พ.ศ. 2562)

หมวดรายจ่าย

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

3.6 เงินประกนัสงัคม 45,000.00        33,055.00         50,000.00           - เพ่ือจา่ยเงินประกนัสงัคมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

ประกนัสงัคม

3.7 เงินกองทนุทดแทน 1,000.00          1,126.00           2,000.00             - เพ่ือจา่ยเงินสมทบเขา้กองทนุเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน

3.8 คา่นาํเที่ยวประจาํปี 4,400.00          4,400.00           5,500.00             - เพ่ือจา่ยเป็นคา่นาํเที่ยวประจาํปี เจา้หนา้ที่ 5 ทา่น (ตาม

ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้วสัดิการสาํหรบัเจา้หนา้ที่สหกรณ ์พ.ศ. 

2562)

3.9 ตรวจสขุภาพประจาํปี -                   -                    12,500.00           - จา่ยเป็นคา่ตรวจสขุภาพประจาํปี เจา้หนา้ที่ 5 ทา่น (ตาม

ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้วสัดิการสาํหรบัเจา้หนา้ที่สหกรณ ์พ.ศ. 

2562)

3.10 ประกนัชีวติกลุม่ -                   -                    10,000.00           - จา่ยเป็นคา่ประกนัชีวติกลุม่ เจา้หนา้ที่ 5 ทา่น เพ่ือให้

เจา้หนา้ที่ไดมี้หลกัประกนัชีวติ (ตามระเบียบวา่ดว้ยการให้

สวสัดิการสาํหรบัเจา้หนา้ที่สหกรณ ์พ.ศ. 2562)

3.11  เงินรางวลัที่ทาํงานมานาน -                   -                    60,000.00           - เพ่ือเป็นทนุสะสมสาํหรบัไวจ้า่ยสวสัดิการใหก้บัเจา้หนา้ที่

ทาํงานมานาน (ตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้วสัดิการสาํหรบั

เจา้หนา้ที่ พ.ศ. 2562)

หมวดรายจ่าย

สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

 4) ค่าตอบแทน

4.1 ประธาน 36,000.00        33,000.00         36,000.00           - เพ่ือจา่ยใหแ้ก่ประธานกรรมการ (ตามระเบียบสหกรณ)์

4.2 รองประธาน 24,000.00        24,000.00         24,000.00           - เพ่ือจา่ยใหแ้ก่รองประธานกรรมการ 2 ทา่น (ตามระเบียบ

สหกรณ)์

4.3 ประธานฝ่ายการศกึษา 12,000.00        12,000.00         12,000.00           - เพ่ือจา่ยใหแ้ก่ประธานฝ่ายการศกึษา (ตามระเบียบสหกรณ)์

4.4 กรรมการผูจ้ดัการ 54,000.00        54,000.00         54,000.00           - เพ่ือจา่ยใหแ้ก่ผูจ้ดัการสหกรณ ์(ตามระเบียบสหกรณ)์

4.5 เหรญัญิก 24,000.00        24,000.00         24,000.00           - เพ่ือจา่ยใหแ้ก่เหรญัญิก (ตามระเบียบสหกรณ)์

4.6 เลขานกุาร 24,000.00        24,000.00         24,000.00           - เพ่ือจา่ยใหแ้ก่เลขานกุาร (ตามระเบียบสหกรณ)์

4.7 ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 48,000.00        48,000.00         48,000.00           - เพ่ือจา่ยใหแ้ก่ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์ 2 ทา่น (ตาม

ระเบียบสหกรณ)์

4.8  ผูต้รวจสอบบญัชี 60,000.00        60,000.00         60,000.00           - เพ่ือจา่ยผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต (ตามระเบียบสหกรณ)์

4.9  คา่ตอบแทนผูช้ว่ยเหลือ -                   -                    20,000.00           - เพ่ือจา่ยคา่ตอบแทนผูช้ว่ยเหลืองานสหกรณ์

        งานสหกรณ์

หมวดรายจ่าย

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

 5) ค่าเบีย้เลีย้งต่างๆ

5.1 คา่เบีย้ประชมุ 120,000.00      101,100.00       120,000.00         - เพ่ือจา่ยคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการและเบีย้ประชมุฝ่าย  

(ตามระเบียบสหกรณ)์

5.2 คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 65,000.00        60,800.00         65,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้งพาหนะกรรมการและเจา้หนา้ที่  

(ตามระเบียบสหกรณ)์

5.3 คา่เลีย้งรบัรอง 30,000.00        29,692.00         35,000.00           - สาํหรบัเป็นคา่อาหาร,เครือ่งดื่มและอ่ืนๆ รบัรองผูม้าเยีย่ม

เยือนและชว่ยเหลืองานสหกรณ ์(ตามระเบียบสหกรณ)์

5.4 คา่อาหารนกัศกึษา 15,000.00        10,800.00         15,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหารนกัศกึษาฝึกงาน (ตามระเบียบสหกรณ)์

 6) เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00      120,848.30       120,000.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่หนงัสือกูส้ามญั,หนงัสือกูค้ ํา้ประกนัสามญั,

ใบเสรจ็รบัเงินประจาํวนั,ใบเสรจ็รบัเงินประจาํเดือน,สลิปลกูหนี้

,สลิปเจา้หนี,้ทะเบียนหุน้หนี,้หนงัสือยืนยนัยอดเงินฝากและเงินกู้

 7) วัสดุส านักงาน

7.1 วสัดสุาํนกังาน 70,000.00        83,509.78         100,000.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดใุชใ้นสาํนกังาน

หมวดรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

 8) ค่าพัฒนา/โปรแกรม

8.1 คา่ซอ่มบาํรุง 10,000.00        5,729.00           10,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซอ่มบาํรุงโปรแกรมและอปุกรณ์

8.2 คา่พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 250,000.00      279,000.00       100,000.00         - เพ่ือจา่ยคา่พฒันาระบบงานของสหกรณ์

8.3 คา่พฒันาคอมพิวเตอร์ 30,000.00        -                    30,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยซือ้อปุกรณส์าํรองขอ้มลูของสหกรณ์

8.4 คา่พฒันา Website สหกรณ์ -                   -                    -                      - เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัตัง้ Website ของสหกรณ ์

8.5 คา่ดแูลรกัษาระบบโปรแกรม 50,000.00        56,400.00         50,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ดแูลรกัษาระบบโปรแกรม

8.6 คา่เชา่เครือ่งใชส้าํนกังาน 100,000.00      -                    100,000.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่เครือ่งใชส้าํนกังาน

 9) ค่าธรรมเนียมธนาคารและแสตมป์

9.1 คา่ธรรมเนียมธนาคาร 30,000.00        13,905.00         5,000.00             - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ i-cash ที่

สหกรณท์าํธุรกรรมดว้ย (ชสอ. ,สอ.การไฟฟา้ฯ,กรมสวสัดิการ

คุม้ครองแรงงานฯ,สอ.สาํโรงการแพทย,์ สอ.ไทยยาซากิและอ่ืนๆ)

9.2 คา่ไปรษณียแ์ละอากรแสตมป์ 500.00             1,737.00           2,000.00             - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ไปรษณียแ์ละอากรแสตมป์

9.3 คา่โอนเงินปันผลและโอนอ่ืนๆ 15,000.00        10,880.00         15,000.00           - เพ่ือเป็นคา่ธรรมเนียมโอนเงินปันผลเขา้บญัชีสมาชิก

หมวดรายจ่าย

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

 10) ค่าตกแต่งส านักงาน 20,000.00        -                    20,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตกแตง่และปรบัปรุงขยายสาํนกังานสหกรณ์

 11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

11.1 รายงานกิจการ 60,000.00        60,355.00         70,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่แบบพิมพร์ายงานกิจการและอ่ืนๆ

11.2 ของขวญั

         11.2.1 ของขวญัแจกสมาชิก 225,000.00      225,000.00       225,000.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ของขวญัแจกสมาชิก

         11.2.2  ของรางวลั 100,000.00      105,141.00       100,000.00         - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ของรางวลัสมาชิก ที่เขา้รว่มประชมุใหญ่

11.3 อาหารและเครือ่งดื่ม 110,000.00      94,752.00         110,000.00         - คา่อาหารและเครือ่งดื่ม การประชมุใหญ่

8,000.00          8,000.00           8,000.00            - เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้เลีย้งคณะกรรมการกลางการเลือกตัง้        

 15 ทา่น ตามระเบียบสหกรณ์

70,000.00        44,400.00         70,000.00           - เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหารสมาชิกรว่มประชมุใหญ่

11.6 คา่ถ่ายวดีีโอ/วทีอีาร ์ 5,000.00          -                    5,000.00            - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ถ่ายรูปและคา่ถ่ายวดีีโอ

11.7 คา่ทาํบตัร , คปูอง 7,000.00          2,200.00           7,000.00            - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ทาํบตัรเลือกตัง้/จบัรางวลัประชมุใหญ่

11.8 อ่ืนๆ 10,000.00        3,613.00           10,000.00           - อ่ืนๆ ในการประชมุใหญ่

หมวดรายจ่าย

11.4 เบีย้เลีย้งกรรมการกลางการ

เลือกตัง้

11.5 คา่เบีย้เลีย้งสมาชิกรว่ม

ประชมุใหญ่
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

ตัง้ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)

-                   -                    -                     - ตัง้เป็นหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีต้ามคาํพิพากษา

13) ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00        14,669.30         20,000.00          - เพ่ือจา่ยคา่โทรศพัท ์โอนเงินกูฉ้กุเฉิน/สามญั  ผ่านระบบ 

Internet และโทรศพัทมื์อถือสาํนกังานเพ่ือติดตอ่ประสานงาน

ภายนอก,ติดตอ่สมาชิกฯ

14) ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 50,000.00        -                    50,000.00          - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรกึษาและดาํเนินคดีตา่งๆ ของ

สหกรณ์

15) ค่าทีป่รึกษา 10,000.00        7,091.00           10,000.00          - เพ่ือจา่ยเป็นคา่ที่ปรกึษาของสหกรณฯ์

16) ค่ากิจกรรมสหกรณ์ 40,000.00        32,817.00         40,000.00          - เพ่ือรว่มกิจกรรมกบัเครอืข่ายสหกรณ์

17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิสามัญ -                   -                    500,000.00        - กรณีมีเหตอุนัจาํเป็นที่ตอ้งขอมติจากสมาชิก

18) อ่ืนๆ 10,000.00        -                    10,000.00          

รวม 13,178,458.00 11,858,972.56  14,345,084.00  

หมายเหตุ คา่ใชจ้า่ยถวัจา่ยไดเ้ฉพาะหมวด ยกเวน้ คา่จา้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์

12) หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีต้ามค า
พิพากษา

หมวดรายจ่าย

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
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ค่าใช้จ่ายในสินทรัพย์

ปี 2562 ปี2563 หมายเหตุ

ตัง้ไว้ จ่ายไป ขอตัง้

- คา่เสือ่มราคาเครือ่งใชส้าํนกังาน 80,000.00        68,078.68         80,000.00          

- คา่ตดัจา่ยจาํหนา่ยสินทรพัยถ์าวร -                   -                    -                     

- คา่ตดัจา่ยซอฟทแ์วร ์ 80,000.00        56,000.00         142,000.00         - รวมซอฟแวร ์(อยูร่ะหวา่งการพฒันา) ตดัจา่ยในปี 2563

รวม 160,000.00      124,078.68       222,000.00        

รวมทัง้สิน้ 13,338,458.00 11,983,051.24  14,567,084.00  

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

หมายเหตุ : คา่ใชจ้า่ยตามประมาณการรบั-จา่ยของสหกรณ ์ไมต่รงกบังบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากการพฒันาโปรแกรมอยูใ่นระหวา่งการพฒันา

หมวด/รายการ
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วาระท่ี 3.5  เรื่องพจิารณาอนุมัติแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2563

              คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์พิษณโุลก จาํกดั ขอเสนอแผนงาน

ประจาํปี 2563  เพ่ือใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญั  พิจารณาอนมุตัิตามความในขอ้บงัคบั ขอ้ 63(7)

1. วิสัยทศัน์ "เป็นสหกรณช์ัน้นาํ  เต็มใจใหบ้รกิาร  สวสัดิการล ํา้เลิศ  บรหิารจดัการดว้ยความโปรง่ใส 

 ใสใ่จสมาชิก ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง"

2. พันธกิจ 1.    กา้วสูค่วามเป็นสหกรณช์ัน้แนวหนา้ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ

2.    พฒันาขีดความสามารถในการบรหิารจดัการ การบรกิาร การดาํเนินธุรกิจและ

เทคโนโลยีใหแ้ก่สหกรณ์

3.   จดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกอยา่งเป็นระบบโดยพยายามใหค้รอบคลมุการเกิด,

แก่, เจ็บและตาย

4.    ดาํเนินการทัง้ปวงของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุใหญ่ 

5.   สรา้งองคค์วามรูเ้พ่ือสง่เสรมิ เผยแพร ่เก่ียวกบัอดุมการณ ์หลกัการ และวธีิการ

สหกรณใ์หแ้ก่สมาชิก

6.   มุ่งสูเ่ป้าหมายการบรหิารงานภายใตท้นุดาํเนินงานของสหกรณเ์อง

7.   เสรมิสรา้งโอกาสการเขา้หาแหลง่เงินทนุใหส้หกรณ ์ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าประสงค์ " เพ่ือใหส้มาชิกสหกรณ ์มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึน้ "

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2563

ปี  2562 ปี  2563 เพิม่

1.  สมาชิกเพ่ิม  29 49 คน 20                      

     1.1 สมาชิกสามญั 19 29 คน 10                      

     1.2 สมาชิกสมทบ 10 20 คน 10                      

2.  เพ่ิมทนุดาํเนินงานขึน้

     2.1 ทนุเรอืนหุน้ 743,677,750.00 793,677,750 บาท 50,000,000.00

     2.2 เงินรบัฝาก

             2.2.1 เงินรบัฝากจากสมาชิก 101,626,608.65 151,626,609 บาท 50,000,000.00

             2.2.2 เงินรบัฝากสหกรณอ่ื์น 102,000,000.00 152,000,000 บาท 50,000,000.00

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 (ต่อ)
ปี  2562 ปี  2563 เพ่ิม

3.  ใหบ้รกิารสินเช่ือในวงเงิน (ระหวา่งปี)

     3.1  เงินกูฉ้กุเฉิน 116,788,000.00 156,788,000 บาท 40,000,000.00

     3.2  เงินกูส้ามญั 1,390,871,665.00 1,540,871,665 บาท 150,000,000.00

     3.3  เงินกูส้ามญัสวสัดกิาร-ประกนัชีวติ 80,156.00 180,156 บาท 100,000.00

     3.4  เงินกูส้ามญัสวสัดกิาร-อาชีพ 3,450,000.00 7,650,000 บาท 4,200,000.00

     3.5  เงินกูส้ามญัสวสัดกิาร-บตัรเครดติ 3,785,000.00 7,685,000 บาท 3,900,000.00

4.  ประมาณการกาํไรสทุธิ 54,025,151.26 54,537,916 บาท 512,764.74

5. แผนการกูเ้งินในการดาํเนินงาน 39,629,945.51 239,629,946 บาท 200,000,000.00

6.   แผนการใชท้นุสะสม

     6.1 แผนการใชท้นุเพ่ือการศกึษาอบรมสมาชิก,กรรมการ 350,000.00       บาท

            เจา้หนา้ที่สหกรณแ์ละผูต้รวจสอบกิจการ

     6.2 แผนการใชท้นุสาธารณประโยชน ์(ทนุการศกึษาบตุร) 250,000.00       บาท

     6.3 แผนการใชท้นุสาธารณประโยชน ์(ทนุบรจิาค) 100,000.00       บาท

     6.4 แผนการใชท้นุอ่ืนๆ  (เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ)์

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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 66
วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ

       คณะกรรมการดาํเนินการชดุที่ 27/2562 เหน็สมควรใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัย์

ไทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4)  พ.ศ.  2562  โดยเปลีย่นใชข้อ้บงัคบัใหม ่ขอ้บงัคบั

ดงักลา่วเรยีกวา่ " ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั " พ.ศ. 2562 และบงัคบัใชต้ัง้แต่

วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน จงึขอสรุปประเด็นที่ขอแกไ้ขเพ่ือประกอบการ

พิจารณาดงันี ้

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล
ข้อ32. คุณสมบัติของสมาชิก 

สมาชิกตอ้งมีคณุสมบตัิ  ดงันี ้       

           (1) เป็นผูเ้หน็ชอบใน

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์             

           (2) เป็นบคุคลธรรมดา

และบรรลนิุติภาวะ

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก 

สมาชิกตอ้งมีสญัชาติไทยและมี

คณุสมบตัิดงันี ้                               

              (1) เป็นผูเ้หน็ชอบใน

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์                

             (2) เป็นบคุคลธรรมดาและ

บรรลนิุติภาวะ

แกไ้ขเป็นไปตาม พรบ. 

สหกรณ ์(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.

 2562 และรองรบัรบั

สภาพการจา้งงานของ

บรษัิทไทยแอโรว์

พิษณโุลก จาํกดั

               (3) เป็นพนกังานประจาํ

ของบรษัิทไทยแอโรว ์จาํกดั โรงงาน

พิษณโุลก หรอืเป็นเจา้หนา้ที่

สหกรณแ์ละพนกังานประจาํของ

บรษัิทไทยแอโรว ์จาํกดั โรงงาน

พิษณโุลกที่เกษียณอายกุารทาํงาน

และเจา้หนา้ที่สหกรณเ์กษียณอายุ

การทาํงาน ใหเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์

ตอ่เน่ือง

           (3) เป็นหรอืเคยเป็น

พนกังานประจาํของบรษัิทไทยแอโรว์

 จาํกดั โรงงานพิษณโุลกและบรษัิท

ในเครอืหรอื เป็นหรอืเคยเป็น

เจา้หนา้ที่สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอ

โรวพิ์ษณโุลก จาํกดั

Annual Report 
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วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ (ต่อ)

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

        (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและ

นิสยัดีงาม

           (4) เป็นผูมี้ความประพฤติ

และนิสยัดีงาม

       (5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์

ออมทรพัยอ่ื์นที่มีวตัถปุระสงคใ์น

การกูย้ืมเงิน

           (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกใน

สหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์นที่มี

วตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน

 ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก 

ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 

ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณต์าม

แบบที่กาํหนดไวโ้ดยตอ้งมี

ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรใน

ตาํแหนง่หวัหนา้งาน 1 คนรบัรอง  

แตถ่า้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหนง่ไม่

ต ํ่ากวา่หวัหนา้แผนก ก็ไมต่อ้งมีผู ้ 

รบัรอง

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก

ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  

ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณต์าม

แบบที่กาํหนดไวโ้ดยตอ้งมี 

ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรใน

ตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่หวัหนา้งานคน

หนึ่งรบัรอง  แตถ่า้ผูส้มคัรเป็นผู้

ดาํรงตาํแหนง่ไมต่ ํ่ากวา่หวัหนา้

แผนกก็ไมต่อ้งมีผูร้บัรอง

เพ่ิมเติมการโอนยา้ย

สมาชิกระหวา่งสหกณ์

ตาม พรบ. สหกรณ ์

มาตรา 43(7)

       เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ

ไดส้อบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจวา่

ผูส้มคัรมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตามที่

กาํหนดไวใ้นขอ้ 32  ทัง้เหน็เป็นการ

สมควรรบัเขา้เป็นสมาชิกไดก็้ใหแ้จง้

       เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ

ไดส้อบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจวา่

ผูส้มคัรมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตามที่

กาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ทัง้เหน็เป็นการ

สมควรรบัเขา้เป็นสมาชิกไดก็้ใหแ้จง้

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ (ต่อ)

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

ผูส้มคัรนัน้ลงลายมือช่ือของตนใน

ทะเบียนสมาชิกกบัชาํระ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้และชาํระคา่

หุน้ตามจาํนวนที่จะถือใหค้รบถว้น  

แลว้เสนอเรือ่งการรบัสมาชิกเขา้ใหม่

ใหท้ี่ประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ

ผูส้มคัรนัน้ลงลายช่ือของตนใน

ทะเบียนสมาชิกกบัชาํระ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้และชาํระคา่

หุน้ตามจาํนวนที่จะถือใหค้รบถว้น 

แลว้เสนอเรือ่งการรบัสมาชิกเขา้ใหม่

ใหท้ี่ประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ

       ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่

ยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ย

เหตผุลใดๆ เม่ือผูส้มคัรรอ้งขอก็ให ้

คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรือ่ง

เสนอที่ประชมุใหญ่เพ่ือวนิิจฉัยชีข้าด

 มติแหง่ที่ประชมุใหญ่ใหร้บัเขา้เป็น

สมาชิก ในกรณีดงัวา่นี ้ ใหถื้อเสียง

ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก

หรอืผูแ้ทนสมาชิกซึ่งมาประชมุ

      ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่

ยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ย

เหตผุลใดๆ เม่ือผูส้มคัรรอ้งขอก็ให ้

คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรือ่ง

เสนอที่ประชมุใหญ่เพ่ือวนิิจฉัยชีข้าด

 มติแหง่ที่ประชมุใหญ่ใหร้บัเขา้เป็น

สมาชิก ในกรณีดงัวา่นี ้ ใหถื้อเสียง

ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก

หรอืผูแ้ทนสมาชิกซึ่งมาประชมุ

Annual 
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วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ (ต่อ)

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

ข้อที ่33/1  สมาชิกยา้ยสังกัด

สมาชิกที่ยา้ยหรอืโอนไปปฏิบตัิงาน

ตามคาํสั่งของบรษัิทในสาขาอ่ืนที่ไม่

ใชส่าขาพิษณโุลกและประสงคจ์ะ

สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์

ออมทรพัย ์ซึ่งตัง้ขึน้ในสาขานัน้ หาก

สหกรณน์ัน้มีขอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็น

สมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนิน-

การ ไดมี้มติใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกแลว้

ถา้สมาชิกนัน้มีความประสงคจ์ะให้

โอนเงินคา่หุน้และเงินกูท้ี่ตนมีอยูใ่น

สหกรณนี์ไ้ปยงัสหกรณท์ี่ตนไดไ้ป

เขา้เป็นสมาชิกใหม ่ สหกรณก็์จะจดั

การโอนเงินคา่หุน้ เงินกูแ้ละเงินฝาก

(ถา้มี) ที่สมาชิกนัน้มีอยูต่อ่สหกรณ์

ใหต้ามวธีิการที่ไดก้าํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 33/2 การรับโอนสมาชิก

สหกรณอ่ื์น สมาชิกสหกรณอ์อม

ทรพัยส์าขาอ่ืนซึ่งยา้ยหรอืโอนมา

ตามคาํสั่งของบรษัิทตามขอ้ 32(3)

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ (ต่อ)

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์

เม่ือไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดใน ขอ้ 

33 ครบถว้นแลว้ก็จะไดส้ิทธิใน

ฐานะสมาชิกตามขอ้ 35 ทัง้นี ้เม่ือ

สหกรณท์ี่ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมได้

โอนเงินคา่หุน้ใหส้หกรณนี์เ้สรจ็สิน้

แลว้

          การรบัโอนเงินคา่หุน้และการ

ปฏิบตัิเก่ียวกบัหนีส้ินที่มีอยูใ่น

สหกรณเ์ดิมนัน้ ใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์

ข้อ47. การได้เข้าเป็นสมาชิก

สมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็น

สมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง

สหกรณต์ามแบบที่กาํหนดไว ้โดย

ตอ้งมีสมาชิกสหกรณนี์ไ้มน่อ้ยกวา่

สองคนรบัรอง เม่ือคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเหน็

วา่ผูส้มคัรมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตามที่

กาํหนดใน

ข้อ 47. การได้เข้าเป็นสมาชิก

สมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็น

สมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง

สหกรณต์ามแบบที่กาํหนดไว ้ เม่ือ

คณะกรรมการดาํเนินการได้

สอบสวนพิจารณาเหน็วา่ผูส้มคัรมี

คณุสมบตัิถกูตอ้งตามที่กาํหนดใน

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม 

พรบ. สหกรณ(์ฉบบัที่ 3)

 พ.ศ. 2562  และ

รองรบัสภาพการจา้ง

งานของบรษัิทไทยแอ-

โรวพิ์ษณโุลก จาํกดั

Annual 
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วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ (ต่อ)

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

ขอ้ 46 ทัง้เหน็เป็นการสมควรแลว้ก็

ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และ

ตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือใน

ทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชาํระ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้

ตามที่จะถือครบถว้น

ขอ้ 46 ทัง้เหน็เป็นการสมควรแลว้ก็

ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกสมทบไดแ้ละ

ตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือใน

ทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชาํระ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้

ตามที่จะถือครบถว้น

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม 

พรบ. สหกรณ ์(ฉบบัที่ 

3) พ.ศ. 2562 และ

รองรบัสภาพการจา้ง

งานของบรษัิทไทยแอ-

โรวพิ์ษณโุลก จาํกดั

        เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบตัิ

ตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดส้ิทธิใน

ฐานะสมาชิกสมทบ

        เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบตัิ

ตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดส้ิทธิใน

ฐานะสมาชิกสมทบ

ข้อ 49. สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะ

สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมี

สิทธิและหนา้ที่เฉพาะในสว่นที่ไมข่ดั

กบักฏหมายสหกรณ ์(ก) สิทธิของ

สมาชิกสมทบ  มีดงันี ้                      

          (1)  การถือหุน้ สมาชิกสมทบ

แตล่ะรายจะตอ้งถือหุน้ในสหกรณ์

อยา่งนอ้ยหนึ่งหุน้ แตไ่มเ่กินหนึ่งใน

หา้ของหุน้ที่ชาํระแลว้ทัง้หมด และให้

ไดร้บัเงินปันผลในอตัราเดียวกบั

สมาชิก

ข้อ 49.  สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะ

สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมี

สิทธิและหนา้ที่เฉพาะในสว่นที่ไมข่ดั

กบักฏหมายสหกรณ์

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงันี ้   

     (1)  การถือหุน้ สมาชิกสมทบแต่

ละรายจะตอ้งถือหุน้ในสหกรณ์

อยา่งนอ้ยหนึ่งหุน้ แตไ่มเ่กินหนึ่งใน

หา้ของหุน้ที่ชาํระแลว้ทัง้หมด และให้

ไดร้บัเงินปันผลในอตัราเดียวกบั

สมาชิก

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ (ต่อ)

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

           (2) เงินเฉลีย่คืน  สมาชิก

สมทบมีสิทธิไดร้บัเงินเฉลีย่คืนตาม

สว่นธุรกิจไดใ้นอตัราเดียวกนักบั

สมาชิก

     (2) เงินเฉลีย่คืน  สมาชิกสมทบมี

สิทธิไดร้บัเงินเฉลีย่คืนตามสว่นธุรกิจ

ไดใ้นอตัราเดียวกนักบัสมาชิก

       3) การรบัฝากเงิน สามารถ

กาํหนดใหส้มาชิกสมทบมีสิทธิฝาก

เงินกบัสหกรณไ์ด ้ทัง้เงินฝาก

ประเภทออมทรพัย,์ออมทรพัยพิ์เศษ

และออมทรพัยพิ์เศษพลสั

    3) การรบัฝากเงิน สามารถ

กาํหนดใหส้มาชิกสมทบมีสิทธิฝาก

เงินกบัสหกรณไ์ด ้ทัง้เงินฝาก

ประเภทออมทรพัยแ์ละประเภท

ประจาํ

      (4) สิทธิในการกูเ้งินตาม

ยอดเงินหุน้ของตวัเอง 90 % โดยมิ

ตอ้งมีคนคํา้ประกนั                         

(ข) หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ  มีดงันี ้ 

         (1) ปฏิบตัิตามกฏหมาย  

ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติและคาํสั่งของ

สหกรณ ์                                         

     (2) เขา้รว่มประชมุทกุครัง้ที่

สหกรณน์ดัหมาย

        (3) สง่เสรมิสนบัสนนุกิจการ

ของสหกรณ ์เพ่ือใหส้หกรณเ์ป็น

องคก์รที่เขม้แข็ง

     (4) สิทธิในการกูเ้งินทกุประเภท

ของสมาชิกสมทบตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ

 90 ของเงินหุน้และเงินฝากของ

ตนเองรวมกนั โดยมิตอ้งมีคนคํา้

ประกนั 

(ข) หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ มีดงันี ้  

      (1) ปฏิบตัิตามกฏหมาย  

ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติและคาํสั่งของ

สหกรณ์

     (2) เขา้รว่มประชมุทกุครัง้ที่

สหกรณน์ดัหมาย

     (3) สง่เสรมิสนบัสนนุกิจการของ

สหกรณ ์เพ่ือใหส้หกรณเ์ป็นองคก์รที่

เขม้แข็ง
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วาระท่ี 3.6  เรื่องพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ (ต่อ)

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

          (4) สอดสอ่งดแูลกิจการของ

สหกรณ์

           (5) รว่มมือกบั

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

พฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุง่เรอืงและ

มั่นคง

 (4) สอดสอ่งดแูลกิจการของ

สหกรณ ์                                      

      (5) รว่มมือกบัคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณพ์ฒันาสหกรณ์

ใหเ้จรญิรุง่เรอืงและมั่นคง

(ค) สมาชิกสมทบไมใ่หมี้สิทธิใน

เรือ่งดงัตอ่ไปนี้

       (1) การเขา้ช่ือเพ่ือเรยีกประชมุ

ใหญ่วสิามญั

       (2)  เขา้เป็นคณะกรรมการ

ดาํเนินการและไมมี่สิทธิในการ

ลงคะแนนเลือกตัง้

       (3) นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชมุ

ใหญ่ 

       (4) ออกเสียงในเรือ่งใดๆของ

สหกรณ์

       (5) ไมมี่สิทธิในการคํา้ประกนั

เงินกูใ้ดๆของสมาชิกสหกรณ์

      (6) ไมมี่สิทธิในการแสดงความ

คิดเหน็ในที่ประชมุใหญ่

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 



 74วาระท่ี 3.7  เรื่องพจิารณาเลือกต้ังผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์

               และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2563

อาศยัขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2561

ขอ้ 94. ผูต้รวจสอบกิจการ ใหท้ี่ประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรอืบคุคลภายนอก ผูมี้คณุวฒิุ ความรู ้

ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การบรหิารจดัการ เศรษฐศาตร ์การสหกรณ ์ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

กบัสหกรณแ์ละมีคณุสมบตัิเป็นผูผ้่านการอบรมตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณห์รอืหนว่ยงานอ่ืน

ที่ไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณแ์ละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มของ  ผูต้รวจสอบกิจการ

ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ ์ จ  านวนสองคน  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์

ขอ้ 94/1  ขัน้ตอนและวธีิการเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประกาศรบั

ผูต้รวจสอบกิจการและพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการที่มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณก์ าหนดแลว้น าเสนอช่ือผูต้รวจสอบกิจการที่ผ่านการคดัเลือกใหท้ี่ประชมุใหญ่

เลือกตัง้และใหผู้ไ้ดร้บัเลือกตัง้ที่มีคะแนนสงูสดุ  จ  านวนสองคน  เป็นตรวจสอบกิจการหากมีคะแนนเทา่กนั

ใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง  และใหผู้ท้ี่ไดร้บัเลือกตัง้ล  าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ

ส ารองจ านวนสองคน

คณะกรรมการด าเนินการจงึมีมติใหส้หกรณฯ์ ประกาศรบัสมคัรผูต้รวจสอบกิจการจ านวน 2 คน โดย

วาระในการด ารงต าแหนง่ 1  ปี ทัง้นีผู้ส้มคัรตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1.  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ หรอืหนว่ยงานอ่ืนที่ไดร้บัการรองรบั

จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

2.  ตอ้งไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณว์า่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559

ทัง้นี ้ ใหผู้ส้นใจสมคัรผูต้รวจสอบกิจการสามารถติดตอ่ขอรบัใบสมคัรและยืน่ใบสมคัร  พรอ้มรูปถ่าย

จ านวน 2 รูป  พรอ้มส าเนาวฒิุบตัรการผ่านการอบรมหลกัสตูรผูต้รวจสอบกิจการไดท้ี่ส  านกังานสหกรณฯ์

ตัง้แตว่นัที่ 22 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2562 ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ ์ ทัง้นีค้ณะกรรมการ

ด าเนินการจะเสนอรายช่ือผูส้มคัรที่จะเป็นผูต้รวจสอบกิจการใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 

พิจารณาเลือกตัง้ตอ่ไป
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รายช่ือผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563

1.  นางสาวพรพรรณ  อินทรใ์หญ่

2.  นางสาวสปุราณี  แกว้กลิน่

3.  นายวรุิฬหโ์รจน ์ ศรสียาม   *ขอถอน*

ใหส้หกรณมี์ผูต้รวจสอบกิจการซึ่งสามารถตรวจสอบการเงินและการบญัชีของสหกรณ์

เพ่ือประเมินผลและเสนอแนะและสามารถตรวจสอบการด าเนินการดา้นตา่ง ๆ เพ่ือประเมินผล

การปฎิบตัิงานรวมถึงใหค้  าแนะน าและขอ้ปรกึษาเก่ียวกบังานสหกรณมี์ผูเ้สนอช่ือดงัตอ่ไปนี้

1.  นางสาวพรพรรณ  อินทรใ์หญ่

2.  นางสาวสปุราณี  แกว้กลิน่

และก าหนดคา่ตอบแทนดงันี ้คือ  2,000  บาท/คน/เดือน

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระท่ี3.8 เรื่องพจิารณาแต่งต้ังผูส้อบบญัชีรับอนญุาตและค่าตอบแทน ประจ าปี 2563

          ประธานในที่ประชมุ  แจง้วา่  พ.ร.บ.สหกรณ ์ พ.ศ. 2542  มาตรา  69  ใหน้ายทะเบียนสหกรณแ์ตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชีเพ่ือตรวจสอบบญัชีของสหกรณ ์ และเน่ืองจากสหกรณมี์ทนุดาํเนินงานเกินกวา่ 100 ลา้นบาท

จงึตอ้งจดัจา้งผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเพ่ือตรวจรบัรองงบการเงินของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 

จาํกดั ประจาํปีบญัชี  2563 มีผูส้อบบญัชี เสนอใหบ้รกิารทัง้สิน้ 1 ราย คณะกรรมการดาํเนินการมีมติให้

นาํเสนอที่ประชมุใหญ่จาํนวน  1 ราย    โดยมีรายละเอียดเพ่ือใหท้ี่ประชมุใหญ่พิจารณาดงัตอ่ไปนี้

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 



 76วาระท่ี3.8 เรื่องพจิารณาแต่งต้ังผูส้อบบัญชีรับอนญุาต

     และค่าตอบแทน ประจ าปี 2563(ต่อ)

นางอมรรัตน ์ วัฒนวิจิตร

60,000.00 บาท (หกหม่ืนบาทถว้น)

74/1 ม.4  ต.บา้นบุง่  อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ตามที่สหกรณฯ์ มีความประสงคท์ี่จะใหข้า้พเจา้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ ์

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ขา้พเจา้ขอเสนอการรบังานและทาํความ

เขา้ใจของ ขา้พเจา้เก่ียวกบังานสอบบญัชีสหกรณต์ามหนงัสือฉบบันี ้ การ

ตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคใ์นการแสดง ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบ

การเงิน

ขา้พเจา้จะปฏิบตัิงานตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการสอบบญัชีและ

ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ ์ ซึ่งกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

ในจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ ์การตรวจสอบของขา้พเจา้ตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์รวมถึงการที่ขา้พเจา้

ใชด้ลุพินิจและการสงัเกตแุละสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการ

ขา้พเจา้จะเขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และมอบหมายให้

ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี เขา้ตรวจสอบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละ 3 ครัง้ ครัง้ละไมน่อ้ยกวา่ 

1-2 วนัทาํการ โดยมีจาํนวนผูช้ว่ยผูส้อบบญัชีไมน่อ้ยกวา่ 3 คน

รายการอ่ืนๆ ที่ไมไ่ดแ้สดงเป็นไปตามหนงัสือเสนอบรกิารสอบบญัชี  จงึขอเสนอที่ประชมุใหญ่

พิจารณาอนมุตัิจา้งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

การเข้าปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียม/ต่อปี

ทีอ่ยู่

วัตถุประสงคแ์ละ
ขอบเขตการ
ตรวจสอบ

ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน
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 77วาระท่ี 3.9  เรื่องพจิารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนนิการชดุท่ี 28 / 2563

           ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  64 ใหส้หกรณมี์คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ประกอบดว้ย

ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกสิบสีค่น  ซึ่งที่ประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก

คณะกรรมการดาํเนินการชดุที่ 27 / 2562 ตามระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการ พ.ศ. 2560 

เสนอการสรรหาคณะกรรมการชดุที่ 28  ประจาํปี 2563 ไวด้งันี ้

1.  คณะกรรมการดาํเนินงาน ชดุที่ 27 / 2562  อยูต่ามวาระและออกตามวาระ จาํนวน 15 ทา่น

ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี้

ล าดับ วาระ / ปี

1 นางสาวปณุญาปวยี์ เศวตบณุธนสิฐ ออกตามวาระ   ลงสมคัรได้ วาระที่   1   ปี      2    

2 นางนิษฐกานต์ พดัเถ่ือน ออกตามวาระ   ลงสมคัรได้ วาระที่   1   ปี      2    

3 นางสาวนชุนาตร ไชยวฒิุ ออกตามวาระ   ลงสมคัรได้ วาระที่   1   ปี      2    

4 นางสาวภทัรสดุา แสงสวสัดิ์ ออกตามวาระ   ลงสมคัรได้ วาระที่   1   ปี      2    

5 นางสาวขวญัยืน โพธิ ออกตามวาระ   และตอ้งหยดุตามวาระ วาระที่   2   ปี      2    

6 นายบญุเลิศ สวุรรณเวช ออกตามวาระ   และตอ้งหยดุตามวาระ วาระที่   2   ปี      2    

7 นางสาวเพ็ญประภา คนเที่ยง ออกตามวาระ   และตอ้งหยดุตามวาระ วาระที่   2   ปี      2    

8 นายคมสนัต์ คงคอน อยูต่ามวาระ วาระที่   1   ปี      1    

9 นายสมหมาย จาํปีทอง อยูต่ามวาระ วาระที่   1   ปี      1    

10 นายรุง่โรจน์ งามสอาด อยูต่ามวาระ วาระที่   1   ปี      1    

11 นางปราณี เรอืงศิริ อยูต่ามวาระ วาระที่   1   ปี      1    

12 นายสาโรจน์ ทบัทมิ อยูต่ามวาระ วาระที่   1   ปี      1    

13 นายปรชีา ทองยิม้ อยูต่ามวาระ วาระที่   2   ปี      1    

14 วา่ที่ ร.ต. สมชาย คงกลุ อยูต่ามวาระ วาระที่   2   ปี      1    

15 นายพยงุศกัดิ์ เขียวทบัทมิ อยูต่ามวาระ วาระที่   2   ปี      1    

ช่ือ-นามสกุล สถานะ

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 



 78
2.  ใหเ้ลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานเพ่ิมอีก  7  คน 

3.  ประกาศรบัสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการชดุที่  28 / 2563  วนัที่ 22 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

     ลงคะแนนสรรหากรรมการดาํเนินการตามระเบียบสหกรณ ์วนัที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

      เวลา 11.00 - 16.00 น. 

4.  ประกาศ แตง่ตัง้คณะกรรมการกลางการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการชดุที่ 28 / 2563 เพ่ือใหอ้าํนาจ

     จดัการการสรรหาคณะกรรมการสรรหาจาํนวน 14 ทา่น ประธานคณะกรรมการกลางการสรรหา 1 ทา่น 

     คือ  คณุณฐัฑรกิา  ยงพนัธ์

สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณชุ์ดที่ 28 / 2563 ตามระเบียบของสหกรณ ์ดังนี้

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทเ์ลือกคณะกรรมการเพ่ิมอีก 7 ทา่น ในตาํแหนง่กรรมการ 7 ทา่น 

ลงคะแนนสรรหา วนัที่ 24  ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถานที่  บรษัิทไทยแอโรว ์จาํกดั สาขาพิษณโุลก

เริม่เวลาลงคะแนน  11.00 - 16.00 น. เริม่นบับตัรเวลา  : 16.40 - 18.05  น.

เปอรเ์ซน็

จาํนวนสมาชิกสามญัทัง้หมด 2,125 คน 100 % 1. ไมไ่ดก้ากบาทในชอ่งที่กาํหนด

มาใชส้ิทธ์ิ 1,507 คน 71 % 2. ไมใ่ชเ้ครือ่งหมายกากบาทที่กาํหนด 

ไมม่าใชส้ิทธ์ิ 618 คน 29 % (เชน่ เป็นขีดถกู / วงกลม อ่ืนๆ)

บตัรดี 1,478 ใบ 98 % 3. กากบาทเกินจาํนวน (มากกวา่ 7 เบอร)์

บตัรเสีย 29 ใบ 2 %

ไมป่ระสงคล์งคะแนน 0 ใบ 0 %

จาํนวนผูส้มคัรเขา้รบัการสรรหาตาํแหนง่กรรมการทัง้หมด  11  ทา่น และไดแ้สดงคะแนนตามตาราง 

โดยเรยีงจากคะแนนสงูสดุไปนอ้ยสดุ

รายการ จ านวน ลักษณะของบัตรเสีย

ต าแหน่งกรรมการ

Annual Report 
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จาํนวนผูส้มคัรเขา้รบัการสรรหาตาํแหนง่กรรมการทัง้หมด  11  ทา่น และไดแ้สดงคะแนนตามตาราง 

โดยเรยีงจากคะแนนสงูสดุไปนอ้ยสดุ

หมายเลข สรุปคะแนน กรรมการ (บอรด์) ล าดับทีไ่ด้

ผู้สมัคร 1 2 3 4 5 6 7 รับเลือก

6 นายวทิยา นวลศรี 89 195 165 189 213 191 113 1

7 นายศภุชยั ปิงวงษ์ 78 192 150 167 182 189 91 2

2 นางนิษฐกานต์ พดัเถ่ือน 65 147 122 142 159 154 82 3

5 นายเลียม บญุเกิดกลู 71 153 119 137 152 153 72 4

3 นางสาวภทัรสดุา แสงสวสัดิ์ 56 143 108 110 132 137 79 5

4 นางสาวนชุนาตร ไชยวฒิุ 60 126 98 98 124 134 70 6

1 นางสาวบญุญานชุ เพชรนิล 43 125 96 104 111 128 60 7

10 นางวลัภา ชลธิชาชลาลกัษณ์ 45 91 83 82 104 83 57

8 นายสมชาย เปียคาํ 33 98 77 77 95 79 45

11 นางสาวสิรกิร ดอนดีไพร 32 58 69 59 69 77 50

9 นางสาวพนิตสภุา นวลเกิด 32 56 45 46 70 62 43

หมายเหตุ  สมาชิกสมทบ  ไมมี่สิทธ์ิออกเสียงในการลงคะแนนสรรหา  ตามขอ้บงัคบัสหกรณฯ์

เลือกต าแหน่งกรรมการได้ 7 ท่าน

ช่ือผู้สมัคร

1,155   

1,049   

871      

414      

354      

คะแนน

รวม

857      

765      

710      

667      

545      

504      

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากดั 
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ล าดับ

1 นายวทิยา นวลศรี

2 นายศภุชยั ปิงวงษ์

3 นายเลียม บญุเกิดกลู

4 นางสาวบญุญานชุ เพชรนิล

5 นายรุง่โรจน ์ งามสอาด

6 นายสมหมาย จาํปีทอง

7 นางปราณี เรอืงศิริ

8 นายคมสนัต์ คงคอน

9 นายสาโรจน์ ทบัทมิ

10 นางนิษฐกานต์ พดัเถ่ือน

11 นางสาวภทัรสดุา แสงสวสัดิ์

12 นางสาวนชุนาตร ไชยวฒิุ

13 นายพยงุศกัดิ์ เขียวทบัทมิ

14 นายปรชีา ทองยิม้

15 วา่ที่ ร.ต. สมชาย คงกลุ

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

อยูต่ามวาระ

อยูต่ามวาระ

อยูต่ามวาระ

อยูต่ามวาระ

วาระที่  2  ปี  1

วาระที่  2  ปี  2

วาระที่  2  ปี  2

วาระที่  2  ปี  1

วาระที่  2  ปี  1

วาระกรรมการด าเนินงาน ชุดที่ 28/2563

วาระที่ 1   ปี  2

อยูต่ามวาระ วาระที่ 1   ปี  1

สถานะ ตามวาระ / ปีช่ือ-นามสกุล

วาระที่ 1   ปี  1

วาระที่ 1   ปี  1อยูต่ามวาระ

อยูต่ามวาระ 

อยูต่ามวาระ วาระที่ 1   ปี  1

อยูต่ามวาระ 

วาระที่ 1   ปี  2

วาระที่  2  ปี  2อยูต่ามวาระ

อยูต่ามวาระ 

อยูต่ามวาระ

วาระที่ 1   ปี  2

วาระที่ 1   ปี  2

วาระที่ 1   ปี  2อยูต่ามวาระ 

อยูต่ามวาระ 

อยูต่ามวาระ 

Annual Report 
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เน่ืองดว้ยการบรหิารงานสหกรณฯ์ ครบรอบทางบญัชี ปี 2562 แลว้ หลงัจากการดาํเนินงาน

สหกรณฯ์ ไดมี้การจา่ยเงินปันผล, เงินเฉลีย่คืนและเงินรอจา่ยคืน(ลาออก) แตป่รากฏวา่มีสมาชิกบางสว่น

ไมไ่ดม้าติดตอ่ขอรบัเงินดงักลา่ว จงึทาํใหมี้เงินคา้งจา่ยคืนแก่สมาชิกเป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 113,713.00 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพนัเจ็ดรอ้ยสิบสามบาทถว้น)

รายละเอียดดงันี ้

เงินปันผล จาํนวน 86,380.00      บาท

เงินเฉลีย่คืน จาํนวน 9,765.00        บาท

เงินรอจา่ยคืน (ลาออก) จาํนวน 17,568.00      บาท

113,713.00    บาท

ดงันัน้สหกรณฯ์   จงึแจง้ใหเ้พ่ือนสมาชิกที่ยงัไมไ่ดร้บัเงินดงักลา่วจากสหกรณ ์ ใหม้าติดตอ่

ขอรบัเงินและหากไมม่าติดตอ่ขอรบัเงินกบัทางสหกรณฯ์  สหกรณฯ์ จะดาํเนินการตามประกาศของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ โดยอาศยัที่ กษ 0408/ว.25758  ลงวนัที่  25 สิงหาคม  2540  ตอ่ไป

จงึเรยีนมาใหส้มาชิกรบัทราบทกุทา่น และทางสหกรณฯ์ จะทาํการปิดประกาศใหส้มาชิก

รบัทราบ ณ ที่ทาํการสหกรณ์

มติทีป่ระชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระท่ี 3.10 เรื่องเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)

รวม

รายงานกิจการประจ าปี 2562 
สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก 
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วาระท่ี 4.1   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพษิณโุลก

คุณรังสรรค ์ แก่นมณี นักวิชาการอาวุโสสหกรณจ์ังหวัด

          ก่อนอ่ืนผมขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกทกุทา่น  ผลประกอบการของทา่นไมข่าดทนุ ผมอยูพิ่ษณโุลก

มา 14 ปี และขอวจิารณใ์นรอบ 14 ปี การประชมุในครัง้นีบ้รรยากาศในการประชมุดีมาก  ยอมรบัวา่สมาชิก

ทกุคนใหค้วามรว่มมือเพราะสมาชิกใชห้ลกัการณ ์กฎ กติกา มารยาทในที่ประชมุถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี

ในสว่นของกรรมการชดุใหม ่15 คน มีนอ้งใหม ่1 คน ผมไมก่งัวลกรรมการ แตผ่มเป็นหว่งสมาชิกทกุทา่น 

วนันีปั้นผลออกใหใ้ชจ้า่ยอยา่งระมดัระวงั ตอ้งมีวนิยัทางการเงิน

          สดุทา้ยขอฝากไว ้การเงินมี 4 ดา้น รายไดม้าใหอ้อมก่อนเหลือจากการออมถึงใหน้าํไปลงทนุ  วนันี ้

ธนบตัรรฐับาล 3 ปี 3% เอง ปีนีส้หกรณปั์นผล 5.9% มหศัจรรยข์บวนการสหกรณ ์แตถ่า้ทา่นเหน็ผลประโยชน์

บงัตาเก่งแคไ่หนก็ไมเ่หน็คณุคา่ของงานสหกรณ ์ ปันผลเยอะเอาจากใครจากคนกูเ้ยอะๆ กรรมการถา้เหน็

ประโยชนก็์นาํไปสูก่ารทจุรติ  สหกรณเ์ราอยูอ่นัดบั 6 ของพิษณโุลก  ทนุดาํเนินการเขา้สู ่1,100 ลา้นบาท

แลว้ผมไมไ่ดด้ ู แตผ่มดวูา่ใหค้วามเป็นมนษุยธรรมกบัคนที่เดือดรอ้นรว่มกนัและใชข้บวนการสหกรณช์ว่ย

เหลือกนั  โดยชว่ยเหลือตวัเองก่อนหวงัวา่สหกรณจ์ะเป็นที่พึง่อยา่งแทจ้รงิ  สหกรณเ์ป็นองคก์รที่ไมแ่สวง

หากาํไร  

          สว่นเรือ่งการทาํประกนั  ที่บางทา่นนาํเสนอในที่ประชมุวา่ไมต่อบโจทยเ์รือ่งการหนีหนี ้ สว่นราชการ

ไมค่อ่ยมีทาํ เน่ืองจากสวสัดิการตา่งจากสหกรณใ์นสถานประกอบการ  ตามที่เลขานกุาร คณุขวญัยืน

ไดน้าํเสนอทา่นวนันี ้ มติของที่ประชมุไมต่อ้งบงัคบัสมาชิกทาํประกนัเพราะขา้พเจา้ผูค้ ํา้ประกนัสามารถ

ที่จะดแูลผูกู้ไ้ดแ้ละยอมรบัในความเสียหายที่จะเกิดขึน้เอง  ดงันัน้ผูค้ ํา้ประกนัทกุคนตอ้งเตรยีมทาํใจ  

ผูค้ ํา้ประกนั 2 คน เม่ือผูกู้ห้นี  เคยชาํระเดือนละ 5,000 บาท แตส่หกรณข์องทา่นหกัคนละ 500  บาท  

ตอ่ไปนีผ้มจะไมย่อมใหท้า่นตอ่รองแลว้  เคยหกัผูกู้เ้ดือนละ 5,000 บาท เม่ือผูค้ ํา้ตอ้งรบัผิดชอบแทนตอ้งหกั

คนละ 2,500  บาท แตถ่า้ยอมรบัและเดินเขา้หาสหกรณข์อใชก้องทนุคนละ 20,000 บาท หนีท้ี่เหลือผลกั

เป็นหนีข้องตวัเอง  คณุก็จะไดเ้ฉลีย่คืน  ถา้สง่ในฐานะผูค้ ํา้ประกนัจะไมไ่ดเ้ฉลีย่คืน  ทกุคนตอ้งทาํใจ

ตามมติของที่ประชมุใหญ่วนันี ้ ขอใหท้กุทา่นมีความสขุในระยะยาวตอ่ไปขอบคณุครบั

วาระท่ี 4  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

Annual 
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วาระท่ี 4.2   ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พษิณโุลก

คุณภัคจิรา  มันทากาศ

          สวสัดีคะดิฉันไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณจ์งัหวดั มาดแูลและกาํกบั

สหกรณข์องทา่น สหกรณข์องทา่นเป็นสหกรณน์อกภาค  ปัจจบุนัสหกรณข์องทา่นมีทนุดาํเนินงาน

เขา้หลกัพนัลา้นบาทแลว้  ซึ่งทา่นใชผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตภาคเอกชนแตก่รมตรวจก็ไมไ่ดท้อดทิง้ทา่น

ยงัคงดแูลอยูเ่หมือนเดิม  วนันีส้หกรณท์า่นไมไ่ดมี้ปัญหาเรือ่งของการเก็บหนี ้ จงึไมไ่ดต้ัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยั-

จะสญู  ปีหนา้ถา้สมาชิกผูกู้ไ้มส่ามารถชาํระหนีไ้ดภ้ายใน 3 เดือน จะถือเป็นคา่ใชจ้า่ยทนัท ี จงึขอฝาก

กรรมการชดุใหมแ่ละขอใหส้หกรณมี์กาํไรเพ่ิมขึน้ทกุๆ ปี

วาระท่ี 4.3  อ่ืน ๆ

สมาชิกเลขที่ 0723  คณุบญุญานชุ  เพชรนิล  ไดเ้สนอใหมี้การทาํประกนัการเดินทางใหก้บัสมาชิกที่มา

รว่มอบรมสมันาประจาํปี  สืบเน่ืองจากการอบรมสมันาสมาชิกประจาํปี 2562 เดินทางมาเขา้รว่มและเกิด

อบุตัิเหตใุนขณะเดินทางกลบั  ที่ประชมุรบัเรือ่งและมอบใหค้ณะกรรมการดาํเนินการชดุที่ 28/2563 

นาํไปพิจารณา

มติทีป่ระชุม : รับทราบ

วาระท่ี 5  เรื่องรับรองรายงานการประชมุใหญ่ประจ าปี 2562

ประธานในที่ประชมุไดข้อที่ประชมุ พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวนันี ้ตัง้แตร่ะเบียบวาระ

การประชมุ  วาระที่ 1 - 4 ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชมุ 

จงึขอใหท้ี่ประชมุใหญ่ พิจารณา รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2562  

เม่ือวนัที่ 8 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2563  ณ ดิอิมพิเรยีล โฮเทล แอนด ์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์พิษณโุลก

(อมัรนิทร ์ลากนู)

มติทีป่ระชุม :  อนุมัติเป็นเอกฉันท์

ประธานในที่ประชมุ ขอขอบคณุทกุทา่นที่ไดส้ละเวลามารว่มประชมุใหญ่สามญั ประจาํปี 2562  

ในวนันีแ้ละขอปิดการประชมุ   ปิดประชุม  เวลา 12.00  น.

ประธานในที่ประชมุ

เลขานกุารบนัทกึการประชมุ

ลงช่ือ

                  (นายปรชีา  ทองยิม้)

ลงช่ือ

                (นางสาวขวญัยืน  โพธิ)


