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สารจาก นายฉัตรชัย โนวิรัมย์
ผู้จัดการโรงงาน บริษัทไทยแอโรว์ จ ากัด (โรงงานพิษณุโลก)



       สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด

       THAI ARROW PHITSANULOK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

       230 หมู ่7 ต.หวัรอ อ.เมือง จ.พษิณุโลก  65000 โทร. 055 –245220 – 34 ต่อ 111

ที ่สอ 0322/2563

วันที ่6 มกราคม  2564

เร่ือง   เชญิประชมุใหญ่สามัญประจําป ี2563

เรียน  กรรมการ / ผู้จัดการโรงงาน / รองผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝุาย / ผู้จัดการแผนก / สมาชกิ

ส่ิงทีส่่งมาด้วย รายงานประจําป ี2563  จํานวน 1 ฉบบั

ด้วยคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั ชดุที ่28 ประจําป ี

2563 ได้ปฏิบติังานมาครบวาระตามข้อบงัคับของสหกรณ์ฯ เปน็ทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเหน็สมควรจัดใหม้ีการ

ประชมุใหญ่สามัญประจําป ี2563  ในวันเสาร์ที ่13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 ณ ดิอิมพเิรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ พษิณุโลก (อัมรินทร์ ลากนู) เพื่อพจิารณาอนุมัติและ

รับทราบเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังต่อไปนี้
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ดําเนินการ พ.ศ.2563
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ประจําป ี2564

วาระที่ 4.8 เร่ืองพจิารณาเลือกต้ังผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตและค่าตอบแทน  ประจําป ี2564

วาระที่ 4.9 เร่ืองพจิารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชดุที ่29/2564

 -  สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชดุที ่29/2564

วาระที่ 4.10  เร่ืองเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)
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จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิทา่นสมาชกิเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพยีงกนั ตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าวข้างต้นเพื่อรักษาผลประโยชน์และเพื่อความมัน่คงของสหกรณ์ฯ ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา  ทองย้ิม)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



ผูม้าประชมุ

1 นายปรีชา ทองยิม้ ประธานกรรมการ

2 นายสมหมาย จ าปีทอง รองประธานกรรมการ 1

3 นายคมสนัต ์ คงคอน รองประธานกรรมการ 2

4 นายรุง่โรจน์ งามสอาด กรรมการ / ผูจ้ดัการ

5 ว่าที ่ร.ต. สมชาย คงกลุ เหรญัญิก

6 นางนิษฐกานต์ พดัเถ่ือน เลขานกุาร

7 นางสาวบญุญานชุ เพชรนิล กรรมการ

8 นายสาโรจน์ ทบัทมิ กรรมการ

9 นางปราณี เรืองศิริ กรรมการ

10 นายพยงุศกัดิ ์ เขียวทบัทมิ กรรมการ

11 นายวิทยา นวลศรี กรรมการ

12 นายเลยีม บญุเกิดกลู กรรมการ

13 นางสาวนชุนาตร ไชยวฒิุ กรรมการ

14 นางสาวภทัรสดุา แสงสวสัดิ์ กรรมการ

15 นายศภุชยั ปิงวงษ์ กรรมการ

16 นางสาวสาริศา อ่ิมหน า รองผูจ้ดัการสหกรณ์

17 นางสาวสริิกร เนรมตัิ เจา้หนา้ทีส่นิเช่ือ

สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชมุ  357  คน  สมาชิกทัง้หมด    2,043  คน  

(ส าเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563

ครัง้ที่ 28

เม่ือวันที่ 13 กุมภาพนัธ ์ 2564

ณ ดิอิมพเิรียล โฮเทล แอนด ์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ์พษิณุโลก (อัมรินทร ์ลากูน)

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



18 นางสาวณฏัฐ์วรตัน์ กงเกวียน เจา้หนา้ทีบ่ญัชี

19 นางสาวสริิวิมล สงูเหลก็ เจา้หนา้ทีก่ารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 นางสาวกฤษสริิ วรเมธาพิพฒัน์ เจา้หนา้ทีก่ารเงินและธุรการ

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

1 นายพงศธร ศรีชยั ตวัแทนส านกังานสหกรณจ์งัหวดัพิษณโุลก

2 นายรงัสรรค ์ แก่นมณี ตวัแทนส านกังานสหกรณจ์งัหวดัพิษณโุลก

3 นางสาวภคัจิรา มนัทากาศ ตวัแทนส านกังานตรวจบญัชีสหกรณพิ์ษณโุลก  

4 นางสาวธิดารตัน์ ศิลปสมบรูณ์ ตวัแทนส านกังานตรวจบญัชีสหกรณพิ์ษณโุลก  

5 นางสาวธฤษวรรณ ตว้นยี่ ตวัแทนส านกังานตรวจบญัชีสหกรณพิ์ษณโุลก  

6 นายฉตัรชยั โนวิรมัย์ ตวัแทนจากบริษัทไทยแอโรว ์จ  ากดั

7 นางอมรรตัน์ วฒันวิจิตร ผูส้อบบญัชีสหกรณ์

8 นางสาวสปุราณี แกว้กลิน่ ผูต้รวจสอบกิจการ

9 นางสาวพรพรรณ อินทรใ์หญ่ ผูต้รวจสอบกิจการ

เม่ือครบองคป์ระชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2563  ประธานกรรมการไดก้ลา่วเปิดประชมุใหญ่สามญั

ประจ าปี 2563  ตามวาระการประชมุ  ดงัตอ่ไปนี้

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



 1    
1.  นายปรีชา ทองย้ิม ประธานกรรมการ

2.  นายสมหมาย จําปทีอง รองประธานกรรมการ 1

3.  นายคมสันต์ คงคอน รองประธานกรรมการ 2

4.  นายรุ่งโรจน์ งามสอาด กรรมการ/ผู้จัดการ

5.  ว่าที ่ร.ต. สมชาย คงกลุ เหรัญญิก

6.  นางนิษฐกานต์ พดัเถือ่น เลขานุการ

7.  นางสาวบญุญานุช เพชรนิล กรรมการ

8.  นายสาโรจน์ ทบัทมิ กรรมการ

9.  นางปราณี เรืองศิริ กรรมการ

10. นายพยุงศักด์ิ เขียวทบัทมิ กรรมการ

11. นายวิทยา นวลศรี กรรมการ

12. นายเลียม บญุเกดิกลู กรรมการ

13. นางสาวนุชนาตร ไชยวุฒิ กรรมการ

14. นางสาวภัทรสุดา แสงสวัสด์ิ กรรมการ

15. นายศุภชยั ปงิวงษ์ กรรมการ

1. นางสาวสาริศา อิ่มหนํา

2. นางสาวสิริกร เนรมัติ

3. นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน

4. นางสาวสิริวิมล สูงเหล็ก

5. นางสาวกฤษสิริ วรเมธาพพิฒัน์ เจ้าหน้าทีก่ารเงินและธุรการ

นางสาวสุปราณี     แกว้กล่ิน

นางสาวพรพรรณ   อินทร์ใหญ่

นางอมรรัตน์       วัฒนวิจิตร

รายช่ือผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2563

รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน ชุดที่ 28/2563

รายช่ือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563

รองผู้จัดการ

เจ้าหน้าทีสิ่นเชือ่

เจ้าหน้าทีบ่ญัชี

เจ้าหน้าทีก่ารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายช่ือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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วาระที่ 1 เรือ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ทา่นผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการดําเนินงาน  ทา่นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก 

จํากัด บดันี้ได้เวลานัดหมายและได้ตรวจสอบแล้ว ณ เวลา 09.00 น. มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 357 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุม ดังนั้นขอเปดิการประชุมใหญ่สามัญประจําป ี2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก

จํากัด และในโอกาสนี้ใคร่ขอแนะนําผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. ตัวแทนส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก          นายพงศธร ศรชียั

นายรงัสรรค ์ แก่นมณี

2. ตัวแทนส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก  นางสาวภคัจิรา มนัทากาศ

นางสาวธิดารตัน์ ศิลปสมบรูณ์

นางสาวธฤษวรรณ ตว้นยี่

3. ตัวแทนบริษัทไทยแอโรว์ จ ากัด (โรงงานพิษณุโลก)   นายฉตัรชยั โนวิรมัย์

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมใหญป่ระจ าปี 2562
ประธานในที่ประชุมได้ขอที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม ต้ังแต่ระเบียบวาระ

การประชุม  วาระที่ 1 - 4 ทัง้นี้เพื่อให้เปน็ไปตามมติที่ประชุม 

จงึขอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําป ี2562 เมื่อวันที่

8 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2563  ณ ดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อมัรินทร์ ลากูน)

มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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วาระที่ 3.1 เรื่องรายงานจ านวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2563

ในวันส้ินสุดบญัช ี2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั  มีสมาชกิรวมทัง้ส้ิน 2,043 คน

สมาชกิเปล่ียนแปลงในระหว่างป ี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สามัญ สมทบ สามัญ สมทบ สามัญ สมทบ

สมาชกิยอดยกมา 2,125   41       187 8 1,938  33      2,166  

สมาชกิเข้าใหม่ 37       6        10 2 27 4 43      

สมาชกิออกจากสหกรณ์ 164     2        23 0 141 2 166     

คงเหลือ 1,998  45      174    10      1,824  35      2,043  

สาเหตุสมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี

เนื่องจากออกจากงาน 114 คน

ไม่สมัครใจเปน็ 50 คน

สมาชกิเสียชวิีต 2 คน

รวม 166 คน

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ

สมาชิก ชาย หญิง
รวมรายการแสดงสมาชิก

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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วาระที ่3.2 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563

ในรอบป ี2563  ทางคณะกรรมการดําเนินงาน ได้ดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยการนําหุ้นรายเดือน,

 เงินรับฝากจากสมาชกิ, เงินกู้ยืมจากเงินกองทนุเพื่อผู้ใชแ้รงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานไฟฟาูเขต 2 พษิณุโลก(2521) จํากัด มาหมุนเวียนให้สมาชกิได้กู้ยืมในระยะส้ัน (กู้ฉกุเฉนิ), ระยะยาว

(กู้สามัญและกู้พเิศษ) โดยเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563 คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อป ีและ ต้ังแต่เดือน 

มิถนุายน - ธันวาคม 2563 คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.0 ต่อป ีภายในรอบบญัชปี ี2563

มีก าไรสุทธิ 54,247,504.27 บาท  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด)

จํานวนสมาชกิ 2,043                  2,166                 (123)                    

ทนุสํารอง 58,066,486.26      51,968,448.00     6,098,038.26         

ทนุเรือนหุ้น 748,916,170.00     743,677,750.00    5,238,420.00         

ทนุดําเนินงาน 1,071,469,490.79  1,097,802,295.61 (26,332,804.82)       

เงินให้กู้ฉกุเฉนิระหว่างปี 127,350,500.00     116,788,000.00    10,562,500.00        

เงินกู้ฉกุเฉนิเหลือทีส่มาชกิ 14,406,394.00      16,872,099.00     (2,465,705.00)        

เงินให้กู้สามัญระหว่างปี 1,108,839,649.00  1,390,871,665.00 (282,032,016.00)     

เงินกู้สามัญเหลือทีส่มาชกิ 937,744,729.00    986,194,506.00    (48,449,777.00)       

เงินให้กู้พเิศษเพื่อสวัสดิการประกันระหว่างปี 77,640.00            80,156.00           (2,516.00)              

เงินกู้พเิศษเพื่อสวัสดิการประกันเหลือทีส่มาชกิ 5,184.00              5,176.00             8.00                     

เงินให้กู้พเิศษเพื่อพฒันาอาชพีระหว่างปี -                     3,450,000.00       (3,450,000.00)         

เงินกู้พเิศษเพื่อพฒันาอาชพีเหลือทีส่มาชกิ 1,236,640.00        3,251,942.00       (2,015,302.00)         

เงินให้กู้พเิศษเพื่อพฒันาคุณภาพชวิีตระหว่างปี -                     3,785,000.00       (3,785,000.00)         

เงินกู้พเิศษเพื่อพฒันาคุณภาพชวิีตเหลือทีส่มาชกิ 4,742,504.00        7,024,168.00       (2,281,664.00)        

เงินให้กู้พเิศษโดยใชเ้งินปนัผลค้ําประกันระหว่างปี 5,808,800.00        -                    5,808,800.00          

เงินกู้พเิศษโดยใชเ้งินปนัผลค้ําประกันเหลือทีส่มาชกิ 5,792,800.00        -                    5,792,800.00         

เงินรับฝากจากสมาชกิ 141,682,873.56    101,626,608.65    40,056,264.91        

เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 65,000,000.00       102,000,000.00    (37,000,000.00)       

รายได้ 64,382,315.60      66,008,202.50      (1,625,886.90)        

รายจ่าย 10,134,811.33      11,704,051.24     (1,569,239.91)        

54,247,504.27     54,304,151.26    (56,646.99)           

ด้านการบริหาร

ก าไรสุทธิ

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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หุ้นและทุนส ารอง

ทุนเรือนหุ้น ในป ี2563  มีทนุเรือนหุ้น จํานวน 748,916,170.00    บาท

เพิ่มขึ้นจากป ี2562 จํานวน 5,238,420.00       บาท คิดเปน็ร้อยละ 0.70 ของป ี2562

ทุนส ารอง ในป ี2563  มีทนุสํารอง จํานวน 58,066,486.26     บาท

เพิ่มขึ้นจากป ี2562 จํานวน 6,098,038.26       บาท คิดเปน็ร้อยละ 11.73 ของป ี2562

ทุนด าเนินงาน  

ทุนด าเนินงาน ในป ี 2563  มีทนุดําเนินงาน  จํานวน 1,071,469,490.79 บาท 

(ลดลง) จากป ี2562 จํานวน (26,332,804.82)    บาท คิดเปน็ร้อยละ (2.40) ของป ี2562

เงินรับฝาก

เงินรับฝากจากสมาชิก ในป ี2563  มีเงินรับฝากจากสมาชิก จํานวน 141,682,873.56 บาท   

เพิ่มขึ้นจากป ี2562  จํานวน 40,056,264.91 บาท  คิดเปน็ร้อยละ 39.42 ของป ี2562

เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน ในป ี2563  มีเงินรับฝากสหกรณ์อื่น  จํานวน  65,000,000.00 บาท   

(ลดลง) จากป ี2562 จํานวน (37,000,000.00)     บาท คิดเปน็ร้อยละ (36.27) ของป ี2562

เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืม          ในป ี2563   ไม่มีการกู้ยืมเงินจากภายนอก

(ลดลง) จากป ี2562 จํานวน (39,629,945.51)    บาท คิดเปน็ร้อยละ 100 ของป ี2562

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไรสุทธิ

รายได้ ในป ี2563  มีรายได้       จํานวน 64,382,315.60     บาท

(ลดลง) จากป ี2562 จํานวน (1,625,886.90)      บาท คิดเปน็ร้อยละ (2.46) ของป ี2562

ค่าใช้จ่าย ในป ี2563  มีค่าใช้จา่ย จํานวน 10,134,811.33     บาท

(ลดลง) จากป ี2562 จํานวน (1,569,239.91)      บาท คิดเปน็ร้อยละ (13.41) ของป ี2562

ก าไรสุทธิ ในป ี2563  มีกําไรสุทธิ   จํานวน 54,247,504.27     บาท

(ลดลง) จากป ี2562 จํานวน (56,646.99)          บาท คิดเปน็ร้อยละ (0.10) ของป ี2562

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

สมาชิกสามัญ 2,507     2,196     2,161     2,125     1,998      

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

สมาชิกสมทบ 7           29         38         41         45

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี
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รายงานกิจการประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

ทนุเรือนหุ้น 517,783,290.00 603,473,790.00 678,861,740.00 743,677,750.00 748,916,170.00

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

เงินรับฝากจากสมาชิก 72,796,083.70    78,723,567.43         86,967,653.93         101,626,608.65         141,682,873.56               

เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 0.00 0.00 50,000,000.00        102,000,000.00        65,000,000.00               

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี
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รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

รายได้ 48,903,727.74         54,012,121.19                          60,805,368.45              66,008,202.50                    64,382,315.60         

รายจ่าย 11,847,184.11         10,110,281.61                          11,245,166.99              11,704,051.24                    10,134,811.33         

กําไรสุทธิ 37,056,543.63         43,901,839.58                          49,560,201.46              54,304,151.26                    54,247,504.27         

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563

สินทรัพย์รวม 802,563,048.96       927,850,573.31                        1,042,052,934.39          1,097,802,295.61               1,071,469,490.79     

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี
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รายจ่าย 11,847,184.11 10,110,281.61 11,245,166.99 11,704,051.24 10,134,811.33

ก าไรสุทธิ 37,056,543.63 43,901,839.58 49,560,201.46 54,304,151.26 54,247,504.27

เปรยีบเทยีบ รายได ้คา่ใชจ้า่ยและก าไรสุทธ ิ
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รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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สหกรณ์ฯ  ได้พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหส้อดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ 

ท้ังนี้เพื่อใหเ้กดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงใหเ้ทา่ทนัเทคโนโลยี

และสหกรณ์อื่น  ดังนี้

แผนพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์

สัญญาติดต้ัง พฒันาโปรแกรม ระยะเวลา 4 เดือน โดยเร่ิมต้ังแต่วันที ่1 กนัยายน 2563  และส้ินสุดสัญญา

วันที ่31 ธันวาคม 2563 และมีค่าพฒันาโปรแกรมเปน็จํานวนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมืน่บาทถ้วน)

โดยบริษัทซีพีซอฟต์ จ ากัด  (อาจารย์โชคชัย  เพชรน ้าอิง) เป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดของสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 28/2563 

1. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือสวัสดิการมงคลสมรส

 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการใหก้บัสมาชกิทีม่ีอายุสมาชกิไม่น้อยกว่า 1 ป ีและจดทะเบยีนสมรส

ถูกต้องตามกฎหมายจํานวน 1,000 บาท เพยีงคร้ังเดียว  ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันจดทะเบยีน  

2. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกบ าเหน็จสมาชิก

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชกิทีพ่น้จากหน้าทีห่รืองานประจําโดยเกษียณอายุหรือ

ลาออกจากงานประจํา ไม่มีความผิดตามข้อบงัคับข้อ 38 (6) และมีอายุการเปน็สมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ป ี

กรณีทีไ่ม่เปน็สมาชกิหน่วยกรองแกว้ต่อ ใหไ้ด้รับสวัสดิการนี้เมือ่พน้จากหน้าทีห่รืองานประจํา แต่กรณีที่

เปน็สมาชกิหน่วยกรองแกว้ต่อใหม้ีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการนี้เมือ่ส้ินสุดหรือลาออกจากหน่วยกรองแกว้

ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพน้จากงานประจํา การจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชกิเปน็ ดังต่อไปนี้

1.   อายุการเปน็สมาชกิ  10  ป ี -  15  ป ี       ได้รับเงินบําเหน็จ    1,000   บาท

2.   อายุการเปน็สมาชกิ  16  ป ี  -  20  ป ี      ได้รับเงินบําเหน็จ     2,000   บาท

3.   อายุการเปน็สมาชกิ  20 ป ี ขึน้ไป            ได้รับเงินบําเหน็จ     3,000   บาท

ป ี2563 มีสมาชกิย่ืนความจํานงขอรับสวัสดิการ  จ านวน 11 ราย จ านวนเงิน 11,000.00 บาท

ป ี2563 มีสมาชกิย่ืนความจํานงขอรับสวัสดิการ จ านวน 104 ราย  จ านวนเงิน 267,000.00 บาท

ด้านสวัสดิการ 

ด้านเทคโนโลย ี

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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3.  รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับศพ

 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพสมาชกิ มีดังนี้

1. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 1-12 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 5,000     บาท

2. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 13-36 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 10,000    บาท

3. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 37-60 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 20,000    บาท

4. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 61-84 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 30,000    บาท

5. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 85-120 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 40,000    บาท

6. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 121-180 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 50,000    บาท

7. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 181 เดือนขึน้ไป ใหไ้ด้รับเงิน 100,000  บาท

พร้อมพวงหรีด 1 พวง ราคาไม่เกนิ 500 บาท

8. กรณีคู่สมรสและบตุรทีม่ิได้เปน็สมาชกิเสียชวิีต  ใหไ้ด้รับเงิน 5,000 บาท  พร้อมพวงหรีด

ราคาไม่เกนิ 500 บาท ภายในกําหนดเวลา  30  วันนับต้ังแต่วันทีถ่ึงแกก่รรม  

4.   รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเก่ียวกับศพบิดา/มารดา

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการใหก้บัศพบดิา/มารดา ของสมาชกิ 3,000 บาท  พร้อมพวงหรีดไม่เกนิ  500 บาท 

ภายในกําหนดเวลา 30 วัน  นับต้ังแต่วันทีถ่ึงแกก่รรม 

5.  รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - รับขวัญทายาท

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการใหก้บัสมาชกิทีม่ีอายุสมาชกิไม่น้อยกว่า 1 ป ีสหกรณ์จะจ่ายเงินรับขวัญทายาท

เปน็จํานวนเงิน 500 บาท สําหรับบตุร ซ่ึงกําเนิดจากการสมรสถูกต้องตามกฎหมายหรือจดทะเบยีนรับรอง

บตุรเทา่นั้น ยกเว้นบตุรบญุธรรมภายในกําหนดเวลา  90 วัน นับจากวันคลอดบตุร  

ป ี2563  มีสมาชกิย่ืนความจํานงขอรับสวัสดิการ จํานวน 13 ราย จํานวนเงิน 195,000.00 บาท

ขอรับสวัสดิการ (พวงหรีด) จํานวน 11 ราย จํานวนเงิน 5,500.00 บาท  รวมทั้งหมด 200,500.00 บาท

ป ี2563  มีสมาชกิย่ืนความจํานงขอรับสวัสดิการ จํานวน 75 ราย จํานวนเงิน 225,000.00 บาท

ป ี2563 มีสมาชกิย่ืนความจํานงขอรับสวัสดิการ  จ านวน 6 ราย จ านวนเงิน 3,000.00 บาท

ขอรับสวัสดิการ(พวงหรีด) จํานวน 73 ราย จํานวนเงิน 36,500.00 บาท  รวมทั้งหมด 261,500.00 บาท

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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6.  รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - อุปสมบท

สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อร่วมอนุโมทนากับสมาชกิทีอ่ปุสมบท เปน็จํานวนเงิน  1,000  บาท  

ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับจากวันอปุสมบท 

1.  รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ - เพ่ือส่งเสริมบุตรสมาชิก

ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก  จํากัด ว่าด้วยการใชท้นุสาธารณประโยชน์เพื่อ

ส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดไว้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตร

สมาชิกผู้มีสิทธยิืน่ขอรับทุนการศึกษาของสหกรณ์

(1) สมาชกิทีม่ีสิทธิย่ืนขอทนุการศึกษาบตุรต้องเปน็สมาชกิมาแล้วไม่ต่ํากว่า 3 ปี

(2) บดิาและมารดาต่างเปน็สมาชกิและมีบตุรหลายคน สามารถขอรับทนุได้ครอบครัวละ 1 ทนุเทา่นั้น      

(3) ไม่เคยได้รับทนุของสหกรณ์ใน 4 ปทีีผ่่านมา

(4) เปน็บตุรซ่ึงเกิดจากสามีหรือภรรยาทีช่อบด้วยกฎหมายของสมาชกิ แต่ไม่รวมถงึบตุรบญุธรรม

(5) สมาชกิผู้ย่ืนขอทนุการศึกษาต้องไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้กับสหกรณ์ในรอบบญัชี

ต้ังแต่ วันที ่1 มกราคม 2562  ถงึ วันประกาศรับสมัคร วันที ่3 สิงหาคม 2563          

(6) บตุรของสมาชกิต้องกําลังศึกษาอยู่อนุบาลชัน้สุดทา้ยทีจ่ะขึน้ชัน้ประถมศึกษาปทีีห่นึ่งและ

มีใบแสดงผลการเรียนโดยต้องย่ืนเอกสารการเขา้เรียนชัน้ประถมหนึ่งด้วย จนถงึมัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง ( ปวส.) 

และปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

(7)  ต้องสอบไล่ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึน้ไป หรือเกรด 2.0 ทกุระดับ

(8) บตุรทีไ่ม่ต้องแสดงผลการเรียน เชน่ เด็กพเิศษ เชน่ โรงเรียนปญัญานุกุล, โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

และสถาบนัการศึกษาอื่นๆ สามารถขอรับทนุปนีั้นได้โดยไม่ต้องใชเ้กณฑ์ในการตัดสิน 

 (แต่ต้องแสดงเอกสารรับรองจากสถานศึกษาทีก่ําลังศึกษาอยู่)

(9) การตัดสินของคณะกรรมการถือว่า “เปน็ทีส้ิ่นสุด”

สมาชิกผู้ไม่มีสิทธยิืน่ขอรับทุนการศึกษาของสหกรณ์

(1) ได้รับทนุของบริษทัไทยแอโรว์ จํากัด ป ี2563

(2) เคยได้รับทนุของสหกรณ์ระหว่างป ี2559-2562

ป ี2563  ไม่มีสมาชกิย่ืนความจํานงขอรับสวัสดิการสมาชกิ - อปุสมบท

ด้านสาธารณประโยชน ์

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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คณะกรรมการด าเนินการขอรายงานการแจกทุนประจ าปี 2563 ดังน้ี

1)  จํานวนใบสมัครที่สมาชิกขอรับ จํานวน 300  ใบ

2)  เปดิรับสมัครขอรับทนุฯ ระหว่าง  วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563

     สมาชิกส่งใบสมัครขอรับทนุฯ จํานวน  205  ใบ (คิดเปน็ 68.33%)

3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทนุฯ วันที่ 21 กันยายน 2563  กําหนดวันรับทนุฯ วันที่ 30 กันยายน 2563

4)  สมาชิกที่ถูกตัดสิทธ์ิเนื่องจากผิดเง่ือนไข 

     ก.  เคยได้รับทนุจากบริษัทไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานพิษณุโลก) ในป ี2563 จ านวน 0 คน

     ข.  เคยได้รับทนุสหกรณ์ระหว่างป ี2559 - 2562 จ านวน 101 คน

     ค.  ผิดนัดชําระหนี้ป ี2563 จ านวน 1 คน

     ง.  อายุสมาชิกไม่ถึง 3 ปี จ านวน 1 คน

รวม 103 คน

(1)  ทุนระดับประถมศึกษา                                                     จํานวน 46 ทนุๆ ละ 2,000  จํานวน บาท

(2)  ทุนระดับมัธยมศึกษา(ม.1-ม.6) จํานวน 40 ทนุๆ ละ 2,000  จํานวน บาท

(3)  ทุนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นต้น(ปวช.) จํานวน 6 ทนุๆ ละ 2,000  จํานวน บาท

(4)  ทนุระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จํานวน 1 ทนุๆ ละ 2,000  จํานวน บาท

(5)  ทุนระดับปริญญาตรี จํานวน 7 ทนุๆ ละ 2,000  จํานวน บาท

(5)  ทุนการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ จํานวน 2 ทนุๆ ละ 2,000  จํานวน บาท

รวม 102 ทนุ รวม บาท

2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพ่ือบริจาค

วันที่

14-ม.ค.-63 1,000     บาท

19-ก.พ.-63 1,000     บาท

5-พ.ค.-63 3,000     บาท

24-มิ.ย.-63 5,000     บาท

15-ก.ค.-63
1,000     บาท

จ านวนผู้ที่ได้รับทุน แยกทุนตามระดับการศึกษา ดังน้ี

92,000     

80,000     

12,000     

14,000     

2,000       

4,000       

รายการ จ านวนเงิน

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนและอปุกรณ์ทางการศึกษา

โรงเรียนบา้นแหลมไผ่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนผ้าปาุเพื่อการศึกษาจา้งบคุลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบา้นใหม่คลองเจริญ

204,000    

ล าดับ

บริจาคเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลกบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวัดพิษณุโลก

บริจาคเงินร่วมทําบญุทอดผ้าปาุสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดแหลมพระ

ธาตุ  ตําบลนครปาุหมาก อําเภอบางกระทุม่ จงัหวัดพิษณุโลก

1

2

3

4

5
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2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพ่ือบริจาค (ต่อ)

ล าดับ วันที่

6 16-ก.ค.-63 2,000        บาท

7 17-ก.ค.-63 10,000       บาท

8 22-ก.ย.-63 1,000        บาท

9 22-ก.ย.-63 1,000        บาท

10 21-ต.ค.-63 10,000       บาท

11 21-ต.ค.-63 1,000        บาท

12 10-พ.ย.-63 5,000        บาท

13 24-พ.ย.-63 1,000        บาท

14 24-พ.ย.-63 1,000        บาท

43,000     บาท

บริจาคเงินร่วม "โครงการสานฝันการศึกษา พฒันาคุณภาพชีวิตของ

เยาวชนไทย สหภาพแรงงานสายไฟฟาู-ไทยยาซากิและในเครือ"

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจดังาน "แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชพิษณุโลก ประจําป ี2564"

บริจาคเงินร่วมโครงการ "สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอย

สูง" คร้ังที่ 9

รวมยอดเงินบริจาค (บาท)

รายการ จ านวนเงิน

บริจาคเงินร่วม "โครงการเพื่อน้อง โครงการ 6" เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริม

และพฒันาการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการประชุมใหญ่และครบรอบ 40 ป ีสหภาพ

แรงงานสายไฟฟาู-ไทยยาซากิและในเครือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

บริจาคเงินเพื่อสนับสุนในการจดังานแข่งขันกีฬา UNION CUP        

คร้ังที่ 23 ณ สนามกีฬาบริษัทไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด               

สาขาพิษณุโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

บริจาคเงินเพื่อร่วมพิธีทอดผ้าปาุมหากุศลฯ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

บริจาคเงินร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ ประจําป ี2563  ณ วัดทา่หลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร         

จ.พิจิตร วันที่ 18 ตุลาคม 2563

บริจาคเงินร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ         

กรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจําป ี2563  ณ วัดกะพงัสุรินทร์ ต.ทบัเที่ยง   

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วันที่ 17 ตุลาคม 2563

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



 

1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  อบรมประจ าปี 2563  เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

30 ม.ค. 63 ประชุมประเด็น

สถานการณ์ทางการเงิน

ของโลกและปจัจบุนัที่มี

ผลกระทบต่อสหกรณ์

ออมทรัพย์

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

ปรับเปล่ียนเรียนรู้ในการ

บริหารงานของสหกรณ์ให้ทนัต่อ

สถานการณ์ทางการเงินของโลก

ปจัจบุนั

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก

ณ ห้องประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์

กองทพัภาคที่ 3  จํากัด

1.นายปรีชา  ทองยิ้ม 
2.นายรุ่งโรจน์  งามสอาด          
3.นายสมหมาย  จ าปีทอง 
4.นายคมสันต์  คงคอน 
5.นางนิษฐกานต์  พัดเถื่อน 

ด้านการศึกษาอบรม 
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  อบรมประจ าปี 2563  เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

13 ก.ค.63 แนวทางการปฏิบติัของ

สหกรณ์ตามกฎหมายว่า

ด้วยการปอูงกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

และกฎหมายว่าด้วยการ

ปอูงกันและปราบปราม

สนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและการ

แพร่ขยายอาวุธที่มีอนุ

ภาพทําลายล้างสูง

เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์

เปน็ไปตามพระราชบญัญัติปอูงกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

2542  และกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 จงึ

กําหนดนโยบายการรับลูกค้าและ

นโยบายการบริการความเส่ียง

เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก

ณ ห้องประชุมกาสะ

ลอง ชั้น 3  สํานักงาน

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก

1.นาย ปรีชา        ทองยิม้ 1.น.ส.สาริศา อิ่มหน า 
2.น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน 
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  อบรมประจ าปี 2563  เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

29 ก.ค. 63 ประชุมใหญ่ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย

เปน็ตัวแทนของสหกรณ์ในการใช้

สิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการ

บริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

อิมแพคอารีน่า เมืองทอง

ธานี กทม.

6 - 7 ส.ค. 63 สัมมนาผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบติังานทางบญัชี

สหกรณ์ทกุประเภท 

หลักสูตร "รู้เทา่ทนั

บญัชีสหกรณ์ในยุค 5G"

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบติังานอย่าง

ถูกต้อง

สันนิบาต

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก

ณ ห้องประชุมสหกรณ์

ออมทรัพย์กองทพัภาคที่ 3 

 จํากัด อ.เมือง จ. พิษณุโลก

1.นายรุ่งโรจน์ งามสอาด          
2.ว่าท่ี ร.ต.สมชาย คงกุล 

1.นายปรีชา  ทองยิ้ม 
2.นายรุ่งโรจน์  งามสอาด          
3.น.ส.ภัทรสุดา  แสงสวัสดิ ์
4.น.ส.สาริศา  อิ่มหน า 
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  อบรมประจ าปี 2563  เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

21 - 23 ส.ค.63 กฎหมายสินเชื่อ, การ

บงัคับคดี, การขาย

ทอดตลาด และ

กฏหมายล้มละลาย

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความรู้ ความ

เข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องการให้สินเชื่อแก่สมาชิก

สหกรณ์และเปน็แนวทางการบอก

กล่าวทวงถาม-ดําเนินคดีกรณี

สมาชิกผิดนัดชําระหนี้

กลุ่มสหกรณ์

ออมทรัพย์

จงัหวัดสระบรีุ

และพื้นที่

ใกล้เคียง

โรงแรมโกลเด้นซี ตําบลหัว

หิน อําเภอหัวหิน จงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

5 ก.ย.63 กําหนดการประชุม

ใหญ่สามัญประจําป ี

2562 และสัมมนาทาง

วิชาการ

พรบ.สหกรณ์  ฌาปนกิจ-

สงเคราะห์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานของสหกรณ์เพื่อนํามา

ประยุกต์ใช้กับสหกรณ์

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูลําปาง

โรงแรมเวียงทอง อ. เมือง จ.

 ลําปาง

1.น.ส.ภัทรสุดา แสงสวัสดิ ์
2.นายคมสันต์ คงคอน 
 

1.นายปรีชา  ทองยิ้ม 
2.นายรุ่งโรจน์  งามสอาด          
3.นางปราณี  เรืองศิริ 
4.น.ส.สาริศา  อิ่มหน า 
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมประจ าปี 2563 เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

6 - 8 พ.ย. 63 สัมมนาหลักสูตร 

"การประนอมหนี้โดย

ศาลไม่ต้องฟอูงคดี - 

กฎกระทรวง       

(ฉบบัใหม)่"

ให้คณะกรรมการสหกรณ์,ผู้จดัการ,ผู้

ตรวจสอบกิจการและเจา้หน้าที่ได้มี

ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ

ติดตามหนี้สิน,การแต่งต้ัง

ผู้ดําเนินการแทนสหกรณ์,การ

ติดตามทวงถาม,การประนอมหนี้โดย

ไม่ต้องฟอูงคดี,ทราบแนวทางการ

บริหารงาน-การปฏิบติังานภายใต้

กฎกระทรวงฉบบัใหม่

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

จงัหวัดสระบรีุและพื้นที่

ใกล้เคียง

โรงแรมไอยราแกรนด์ 

เขาพระตําหนัก พทัยาใต้

 จงัหวัดชลบรีุ

27 - 29 พ.ย. 63 โครงการสัมมนาเพื่อ

เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ใน

สถานประกอบกิจการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศ

ทางการบริหารงานกองทนุเพื่อผู้ใช้

แรงงานและบริหารจดัการการเงิน

ส่วนบคุคลเพื่อรองรับการเกษียณ

อย่างมีความสุขของผู้ใช้แรงงานที่เปน็

สมาชิกสหกรณ์

กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้

หอม โรงแรม ชูชัยบรีุศรี

อมัพวา จงัหวัด

สมุทรสงคราม

1.นางนิษฐกานต ์พัดเถื่อน 
2.น.ส.ภัทรสุดา  แสงสวัสดิ ์
3.นางปราณี  เรืองศิริ 
4.น.ส.นุชนาตร ไชยวุฒ ิ
 

1.นางนิษฐกานต์ พัดเถื่อน 
2.น.ส.ภัทรสุดา แสงสวัสดิ ์
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมประจ าปี 2563 เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

3 ธ.ค. 63 การปฏิบติังานเร่ืองวิธี

ปฏิบติัทางบญัชีของ

สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า

ด้วยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร พ.ศ. 2563

สํานักงานตรวจ

บญัชีสหกรณ์

พิษณุโลก

ห้องประชุมสํานักงานตรวจ

บญัชีสหกรณ์ที่ 6 และห้อง

ประชุมสํานักงานตรวจ

บญัชีสหกรณ์พิษณุโลก

น.ส. ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน
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2. โครงการอบรมสัมมนากรรมการ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

13 มิ.ย.63 โครงการ  Review 

ระเบียบ ข้อบงัคับ 

สหกรณ์

เพื่อให้ทนัสมัยและสอดคล้องกับ

สภาวะปจัจบุนั

สหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยแอโรว์พิษณุโลก 

จํากัด

โรงแรมเดอะเซ็นส์ บติูก 

โฮลเทล

คณะกรรมการและเจา้หน้าที่

16 ธ.ค.63 การประนอมหนี้โดยศาล

ไม่ต้องฟอูงคดี - 

กฎกระทรวง  (ฉบบัใหม)่

 การบงัคับคดีและการ

ไกล่เกล่ียข้อพิพากษาใน

ชั้นบงัคับคดี

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการติดตามหนี้สิน , การ

แต่งต้ังผู้ดําเนินการแทนสหกรณ์ , 

การติดตามทวงถามการประนอมหนี้

โดยไม่ต้องฟอูงคดี ทราบแนวทาง

การบริหารงาน - การปฏิบติังาน

ภายใต้กฎกระทรวงฉบบัใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยแอโรว์พิษณุโลก 

จํากัด

ณ ห้องประชุมกาสะลอง 

บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด 

(โรงงานพิษณุโลก)

คณะกรรมการและเจา้หน้าที่
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3.  โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2563

วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม วัตถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

5 ก.ย.63 โครงการพฒันาอาชีพ

สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ไทยแอโรว์

พิษณุโลก จํากัด (การ

เพาะเห็ด)

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ

 ได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้

ให้แก่ครอบครัว

สหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยแอโรว์พิษณุโลก 

จํากัด

ณ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะ

เห็ดบา้นทา่ช้าง ตําบลทา่

ช้าง อําเภอพรหมพิราม 

จงัหวัดพิษณุโลก

สมาชิกสหกรณ์, 

คณะกรรมการและเจา้หน้าที่

21 
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             งานพฒันาข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ ต่างๆ ของสหกรณ์เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมาย

และแกป้ญัหาใหก้บัสมาชกิสหกรณ์ฯ

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
1.  ว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2563    

2.  ว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ พ.ศ. 2563

3.  ว่าด้วย  การใชท้นุสวัสดิการสมาชกิเพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2563

4.  ว่าด้วย  การใชท้นุสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิ พ.ศ. 2563

5.  ว่าด้วย  การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2563

6.  ว่าด้วย  เจ้าหน้าทีแ่ละข้อบงัคับเกีย่วกบัการทํางาน พ.ศ. 2563

7.  ว่าด้วย  อํานาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ พ.ศ. 2553 มติใหย้กเลิก

โครงการ " ประกันคุ้มครองสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ

วัตถุประสงค์ :  เพื่อปกปอูงครอบครัวของผู้กู ้และผู้ค้ําประกนั จากภาระหนี้สิน หากผู้กูเ้สียชวิีตหรือ

ทุพพลภาพและเปน็หลักประกนัสินเชือ่ใหก้บัสหกรณ์ฯ ประกนัคุ้มครองชวิีตของผู้กู ้ผลประโยชน์หลัก

จ่ายยอดหนี้คงค้างใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพย์ ในกรณีผู้กูเ้สียชวิีตหรือทพุพลภาพ การประกนัสินเชือ่เงินกูส้ามัญ 

ชําระเบีย้ประกนัคร้ังเดียวตลอดอายุสัญญา (120 งวด) สมาชกิสามารถซ้ือได้จนถึงอายุ 56 ป ี(เกษียณอายุ)

เปน็สัญญาทีส่ามารถซ้ือเพิ่มได้เมือ่มีการกูเ้งินเพิ่ม เพื่อประกนัสินเชือ่ใหก้บัสหกรณ์ฯ  โครงการเร่ิมวันที ่

14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศเลขที ่25/2560–09 สมาชกิเร่ิมทําประกนัตามโครงการ ภาคสมัครใจ

ในเดือน ตุลาคม  คณะกรรมการดําเนินการขอรายงานใหส้มาชกิทราบ ตามกรมธรรม์เลขที ่TGCL509970 

ดังนี้ 

ด้านระเบียบและกฎหมายสหกรณ์ 

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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โครงการ "ประกันคุ้มครองสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว"์ ภาคสมัครใจ
เดือน สมาชิกกู้

สามัญ 

(คน)

อนุมัติกู้ (บาท) สมัคร

ใจทํา 

(คน)

สินเชื่อได้รับความ

คุ้มครอง (บาท)

ไม่สมัคร

ใจทํา 

(คน)

มกราคม 22 12,731,925.00 0 0 22 

กุมภาพนัธ์ 153 111,754,716.00 3 2,862,000.00 150 

มีนาคม 189 145,052,110.00 2 2,000,000.00 187 

เมษายน 293 234,525,416.00 6 4,526,000.00 287 

พฤษภาคม 147 114,399,390.00 1 1,000,000.00 146 

มิถุนายน 100 72,894,000.00 0 0 100 

กรกฎาคม 77 43,358,092.00 1 760,000.00 76 

สิงหาคม 121 84,844,000.00 0 0 121 

กันยายน 127 84,320,000.00 0 0 127 

ตุลาคม 120 93,511,000.00 0 0 120 

พฤศจิกายน 90 65,906,500.00 0 0 90 

ธันวาคม 74 45,542,500.00 1 450,000.00 73 

รวม 1,513 1,108,839,649.00 14 11,598,000.00 1,499 

สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองสินเชื่อทัง้ส้ิน 11,598,000.00 บาท 1.05 %

สินเชื่อท่ีผู้ค้ําประกันยินยอมไม่ต้องทําประกันคุ้มครอง 1,097,241,649.00 บาท 98.95 %

เงินกู้สามัญที่ได้อนุมัติในปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 1,108,839,649.00 บาท 100.00 %

45,092,500.00 

1,097,241,649.00 

72,894,000.00 

42,598,092.00 

84,844,000.00 

84,320,000.00 

93,511,000.00 

65,906,500.00 

113,399,390.00 

จํานวนสินเชื่อที่ผู้ค้ํา

ประกันยินยอมชําระหนี้

แทนหรือดําเนินคดีกรณีผู้กู้

เสียชีวิตหรือทพุพลภาพ

12,731,925.00 

108,892,716.00 

143,052,110.00 

229,999,416.00 

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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แนวโน้มการท าประกันเพ่ือคุ้มครองสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ

พ.ศ. จํานวน

สมาชกิที่

ทําประกนั

(คน)

จํานวนสินเชือ่ที่

ได้รับความคุ้มครอง

% สินเชือ่

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%

2563 14      11,598,000.00 1.05%

     1,390,871,665.00         1,382,188,665.00

     1,108,839,649.00         1,097,241,649.00

          คณะกรรมการดําเนินการได้มีการพจิารณาผลกระทบแนวโน้มการทําประกนัคุ้มครองสินเชือ่ใหก้บัสมาชกิ

ผู้ค้ําประกนัภาคสมัครใจซ่ึงมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก  ซ่ึงอาจจะกระทบกบัผู้ค้ําประกนัเงินกู ้ เนื่องจากความรับผิด

ในการชําระหนี้เงินกูข้องลูกหนี้ทีเ่สียชวิีต  ย่อมเปน็กองมรดกของลูกหนี้เจ้ามรดก  ตกทอดทายาทของลูกหนี้ อาจ

เส่ียงต่อผู้ค้ําประกนั  กรณีทีท่ายาทผู้กูไ้ม่รับผิดชอบเกนิกว่าทรัพย์มรดก  ประกอบกบัอายุความในการดําเนินคดี

เพยีงแค่ 1 ป ีการตรวจสอบทรัพย์สินมรดกลูกหนี้เสียชวิีตอาจจะใชเ้วลาเกนิกว่า 1 ป ีทายาท มีสิทธิในการปฏิเสธ

การไม่รับรู้ภาระหนี้ได้

อนุมัติสินเชือ่ทัง้ส้ิน จํานวนสินเชื่อที่ผู้ค้ําประกนั

ยินยอมชําระหนี้แทนหรือ

ดําเนินคดีกรณีผู้กู้เสียชีวิต

หรือทุพพลภาพ

       202,912,636.00           865,361,270.00

       933,624,620.00            959,103,620.00

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสมาชิกเงินกู้ของสหกรณ์

          อาศัยอํานาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั ว่าด้วยการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้สมาชกิเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั  พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

(1) เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของลูกหนี้

(2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและไม่ใหส้มาชกิขาดคุณสมบติัตามข้อบงัคับข้อ 40(5)  ค้างส่งเงินงวด

ช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวด

ช าระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ

(3) เพื่อชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และเปน็การพฒันาคุณภาพลูกหนี้ของสหกรณ์                

สมาชิกที่เข้าและออกจากโครงการ ระหว่างปี พ .ศ. 2560-2563

จ านวน(คน)

จํานวนสมาชกิทีเ่ข้าโครงการ 11

จํานวนสมาชกิทีอ่อกจากโครงการ 6

คงเหลือสมาชกิทียั่งอยู่ในโครงการ 5

รายการ

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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โครงการพักช าระหน้ีเงินต้นสามัญและงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

         ตามประกาศเลขที ่005/2563 เร่ืองมาตรการชว่ยเหลือสมาชกิสหกรณ์ทีไ่ด้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่28/2563

ในการประชมุวาระพเิศษ คร้ังที ่1/2563 เมือ่วันที ่9 เมษายน 2563 ได้กําหนดมาตรการชว่ยเหลือ

สมาชกิทีไ่ด้รับผลกระทบดังกล่าว สหกรณ์ฯ ซ่ึงเปน็สถาบนัการเงินทีส่มาชกิสร้างขึน้มา จึงถือเปน็ภาระ

หน้าทีท่ีจ่ะชว่ยใหส้มาชกิทัง้หมดกา้วผ่านพน้วิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี  คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ จึงมีความเหน็ตรงกนัว่าควรมีมาตรการแบง่เบาภาระสมาชกิด้วยโครงการดังกล่าว

(บาท) (คน) (บาท) (คน)

เมษายน 734,990            109                 3,100               4                     

พฤษภาคม 2,616,694          374                 60,900              71                   

มิถุนายน 719,558            106                 8,100               10                   

กรกฎาคม 167,100            25                   1,500               2                     

สิงหาคม 123,000            18                   700                  1                     

กนัยายน 79,400              11                   -                  -                  

ตุลาคม 11,800              2                     -                  -                  

พฤศจิกายน 6,800               1                     -                  -                  

ธันวาคม -                  -                  -                  -                  

4,459,342        646                 74,300             88                   

มติที่ประชุม : รับทราบ

ยอดรวม

เดือน

สรุปจ านวนสมาชิกเข้าโครงการพักช าระหน้ีเงินต้นสามัญและงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

เริ่มโครงการ วันที่ 10 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563 (ระยะเวลา 9 เดือน)

พักช าระเงินต้นสามัญ งดส่งค่าหุ้นรายเดือน

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



 27
วาระที่ 3.3 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด

ตามทีป่ระชมุใหญ่สามัญประจําป ี2562 เมือ่วันที ่8 กมุภาพนัธ์ 2563  ได้มีมติเลือกต้ังใหข้้าพเจ้า 

นางสาวสุปราณี แกว้กล่ิน และนางสาวพรพรรณ อินทร์ใหญ่ เปน็ผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย-

แอโรว์พษิณุโลก จํากดั สําหรับปส้ิีนสุดทางบญัช ี วันที ่31 ธันวาคม 2563  ซ่ึงข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบ และ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเปน็ประจําทกุเดือน  ทีต่รวจสอบนั้นข้าพเจ้าทัง้สอง

จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป ีโดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานด้านการบญัชแีละการควบคุมการเงิน

1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบนัทกึบญัชตีามเอกสารหลักฐาน

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบยีบและข้อกําหนดของสหกรณ์

2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ ระเบยีบ และมติทีป่ระชมุ

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณทีก่ําหนด

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข

3.1 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ มีสมาชกิเมือ่ต้นปจีํานวน 2,166 คน ระหว่างปสีมาชกิเพิ่มขึน้ 43 คน

ออกจากสหกรณ์ 166 คน  สมาชกิคงเหลือส้ินป ี2,043 คน  ในวันส้ินปสีหกรณ์มีทนุดําเนินงานทัง้ส้ิน

1,071,469,490.79 บาท และในรอบปสีหกรณ์มีรายได้ทัง้ส้ิน 64,382,315.60 บาท ค่าใชจ้่าย 10,134,811.33

บาท  มีกําไรสุทธิ 54,247,504.27 บาท (ลดลง) จากปกีอ่น (56,646.99) บาท  หรือร้อยละ 0.10

รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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3.2 ด้านการบริหารงานทัว่ไป

3.2.1 การปฏิบติัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานเปน็ไปตามกฎหมาย

สหกรณ์ ระเบยีบ ประกาศ คําส่ัง คําแนะนําและแนวทางปฏิบติัของนายทะเบยีนและกรมตรวจบญัชี

และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้องเปน็ไปอย่างเคร่งครัด

3.2.2  การแบง่แยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ มีการจัดแบง่งานและกําหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

ของเจ้าหน้าทีไ่ว้เหมาะสมรัดกมุ  สอดคล้องกบัการควบคุมภายในมีผู้จัดการคอยควบคุมดูแลโดยการ

ปฏิบติังานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบติังานทีไ่ด้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมและควรพจิารณาเงินค่าจ้างใหส้อดคล้องกบัการ

ประกาศอัตราค่าจ้างตามสภาวะการจ้างงานใหเ้ปน็ไปตามสภาวะเศษฐกจิในปจัจุบนั

3.2.3  ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ฯ เปน็บคุคลทีไ่ด้รับการเลือกต้ังจากสมาชกิซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องหา้มตาม

ระเบยีบและข้อบงัคับของสหกรณ์  โดยได้มีการจัดประชมุคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์

ทกุๆ เดือนสมํ่าเสมอแต่ในเร่ืองความเข้าใจในระบบงานของสหกรณ์ คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมเปน็

คณะกรรมการใหม่  ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใหส้หกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยการเข้า

ร่วมอบรม สัมมนากบัองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

3.2.4  การจัดทําบญัชแีละรายงานทางการเงิน  สหกรณ์ฯ มีการจัดทําบญัชตีามระเบยีบที่

นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด  รวมไปถึงพระราชบญัญัติสหกรณ์ฯ พ.ศ.2542 กบัธุรกจิของสหกรณ์

การจัดทําบญัช ีการจัดทําทะเบยีนคุมเรียบร้อยเปน็ปจัจุบนั  มีเอกสารประกอบครบถ้วน  มีการจัดทํา

งบการเงินเปน็ไปตามแบบทีก่รมตรวจสอบบญัชแีนะนําตามหนังสือกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  

ที ่กษ 0404/1160 ลงวันที ่24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2557  นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบกจิการได้มีข้อคิดเหน็

และข้อเสนอแนะบางประการ ในการตรวจสอบประจําเดือนพร้อมทัง้ได้เสนอใหค้ณะกรรมการสหกรณ์ฯ

รับทราบในการประชมุประจําเดือน เพื่อดําเนินการตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กต้องเปน็ไปตามข้อเทจ็จริง

4. ด้านการด าเนินธุรกิจ

4.1  ด้านสินเชือ่ทกุประเภท  จากการสุ่มตรวจสอบในคําขอและหนังสือสัญญาเงินกูท้กุประเภท 

ฉุกเฉิน สามัญ พเิศษ กบัรายการเงินกูพ้ร้อมทัง้เอกสารสําคัญประกอบคําขอกูท้ีเ่กีย่วข้อง
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โดยรวมมีการปฏิบติัเปน็ไปตามระเบยีบของสหกรณ์ฯ ทีก่ําหนดไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ ประเภทเงินกู้ จํานวน (สัญญา) จํานวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบีย้ (ต่อป)ี

1. เงินกูฉุ้กเฉิน 6,615              127,350,500.00      6%

2. เงินกูส้ามัญ 1,513              1,108,839,649.00    6%

3. เงินกูพ้เิศษเพื่อสวัสดิการประกนั 9                   77,640.00             5%

4. เงินกูพ้เิศษเพื่อพฒันาอาชพี 0 -                     4.09%

5. เงินกูพ้เิศษเพื่อพฒันาคุณภาพชวิีต 0 -                     5%

6. เงินกูพ้เิศษโดยใชเ้งินปนัผลค้ําประกนั 404                5,808,800.00         6%

รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน 1,242,076,589.00 บาท  ณ ส้ินป ีสหกรณ์ฯ มีรายได้จากการใหกู้แ้กส่มาชกิ

จํานวน 63,268,964.00 บาท  ต่ํากว่าประมาณการทีก่ําหนดไว้จํานวน 4,731,036.00 บาท

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

1.  การใหกู้ท้กุประเภทของสหกรณ์ ควรอยู่ภายใต้เง่ือนไขการชําระหนี้  สมาชกิควรมีเงินเหลือ

เพื่อการดํารงชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ และนําเง่ือนไขอายุสมาชกิมากําหนดระยะ

เวลาในการชําระหนี้ของสมาชกิประกอบด้วย

2. สหกรณ์ฯ ควรจัดใหม้ีชัน้คุณภาพลูกหนี้เงินกูข้องสหกรณ์เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพื่อใหค้ณะกรรมการได้ทราบถึงผลกระทบจากการเสียหายทีเ่กดิขึน้ใหท้นัทว่งท ี

เพื่อสร้างความมัน่คงแกส่หกรณ์ฯและยังเปน็ไปตามระเบยีบนายทะเบยีน ว่าด้วยการจัดชัน้

คุณภาพลูกหนี้และการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง

พระราชบญัญัติสหกรณ์ฯ และกฎกระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง มาเพื่อกํากบัดูแลสหกรณ์

ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัการสอบทานธุรการใหกู้ ้ใหสิ้นเชือ่ การจัดลูกหนี้การกนัเงินสํารอง

ใหเ้ปน็ไปตามกฎกระทรวง

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
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 304.2 ด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ฯ

จากการสุ่มตรวจสอบ เอกสารขอเปดิบญัชเีงินฝาก การทํารายการรับฝาก การถอน พบว่าเอกสาร

ประกอบการลงลายมือชือ่การลงข้อมูลเปน็ไปอย่างถูกต้องตามทีค่วรและเปน็ไปตามระเบยีบสหกรณ์ฯ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ ประเภทเงินรับฝาก จํานวน (บญัช)ี จํานวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบีย้ (ต่อป)ี

1. ออมทรัพย์ 289             12,166,747.26     1.5%

2. ออมทรัพย์พเิศษ 961             128,811,422.00    2.5%

3. ออมทรัพย์พเิศษพลัส 6                514,459.11         3.25%

4. ออมทรัพย์สวัสดิการ 69 109,705.22         1.5%

5. ออมทรัพย์พเิศษเกษียณสุขใจ 6 80,539.97           3.5%

6. รับฝากระหว่างสหกรณ์ 2                65,000,000.00      3.35%

สรุปยอดรวมทัง้ส้ิน 206,682,873.56 บาท ต่ํากว่าประมาณการทีก่ําหนดไว้จํานวน 96,943,735.44 บาท

5. ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากการสุ่มตรวจใบสมัครสมาชกิเข้าใหม่พร้อมเอกสารประกอบพบว่าโดยรวม

การกรอกเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์มีเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเปน็ไปตามระเบยีบสหกรณ์ฯ

และจากการคํานวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  พบว่ามียอดเงินตรงกนัและมีความสัมพนัธ์กบัจํานวน

สมาชกิเข้าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าว  มีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถูกต้องตามทีค่วรและตาม

ระเบยีบของสหกรณ์ฯ

6. ด้านผลกระทบของธุรกิจ

          เศรษฐกจิโลก  โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลดลงตามปริมาณการค้าโลกทีช่ะลอตัวทัง้สภาวะเศรษฐกจิ

ทีต่กต่ําจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลมาสู่ความต้องการสินค้าและบริการภายใน

ประเทศลดลง

          เศรษฐกจิไทย  ในภาพรวมมีแนวโน้มการขยายตัวต่ํา  โดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าทีค่าดการณ์

ไว้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง  รายจ่ายด้านครัวเรือนสูงขึน้  ตลาดแรงงานยังมีผู้ว่างงานอยู่ในระดับ

สูงเศรษฐกจิไทยยังเผชญิกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ทําใหม้ีผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
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ทางการค้า ทําใหม้ีผลกระทบต่อเศรษฐกจิ ประกอบกบันโยบายการเงิน โดยคณะกรรมการเมือ่วันที่

20 พฤษภาคม 2563  มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ใหป้รับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อป ี

จากร้อยละ 0.75 เปน็ร้อยละ 0.50 ต่อป ี ใหม้ีผลทนัท ีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกจิในระยะข้างหน้า

          ผลกระทบภายในเนื่องจากสมาชกิสหกรณ์เปน็พนักงานของบริษัทฯ รายได้หลักเพื่อใชใ้นการดํารงชพี

มาจากการจ้างงาน ฉะนั้น สถานการณ์ การจ้างงานของบริษัทฯ จะมีผลต่อการดําเนินกจิการของสหกรณ์ฯ

ดังนั้นจากปจัจัยภายนอกและภายในสหกรณ์ฯ  จําต้องตามสถานการณ์  ด้านอัตราดอกเบีย้  ด้านการจ้างงาน

อย่างใกล้ชดิเพื่อนําผลไปพจิารณาปรับปรุงนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ทีม่ี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

7.  สรุปผลการตรวจสอบ

สรุปภาพรวมในการดําเนินงานของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี การปฏิบติัเปน็ไปตามแผนงานการใชจ้่าย

งบประมาณเปน็ไปอย่างเหมาะสมถึงจะมีเกนิประมาณการไปบางอย่าง แต่นําไปใชเ้พื่อกอ่ประโยชน์ต่อองค์กร

ไม่ได้ส่อไปในทางทจุริต การรักษาสภาพคล่องเปน็ไปตามเกณฑ์บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้อง พบว่า โดยรวม

ไม่มีเหตุการณ์ปฏิบติัทีข่ัดแย้งทางผลประโยชน์จากบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้อง โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการติดตาม

ข้อมูลข่าวสารและกฎระเบยีบใหม่ทีก่ําหนดขึน้โดยหน่วยงานทีก่ํากบัดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้นํามาเปน็

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขระเบยีบ ข้อบงัคับใหส้อดคล้องและนํามาถือปฏิบติัภายในสหกรณ์ฯได้อย่าง

เหมาะสมอันจะนําไปสู่ความผาสุกแด่มวลสมาชกิอย่างย่ังยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา

ชือ่.............................................................ผู้ตรวจสอบกจิการ

         (นางสาวสุปราณี  แกว้กล่ิน)

ชือ่.............................................................ผู้ตรวจสอบกจิการ

      (นางสาวพรพรรณ  อินทร์ใหญ่)

มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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แบบ RQ 2

รายงาน-ระดบัสหกรณ์

ระดบัช้ันคุณภาพ

ส่วนท่ี 1 สภาพแวดลอ้มการควบคุม ดมีาก

ส่วนท่ี 2 ความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ดมีาก

ดา้นการเงินการบญัชี ดมีาก

ธุรกิจสินเช่ือ ดมีาก

ธุรกิจเงินรับฝาก ดมีาก

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ ดมีาก

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ ดมีาก

เจา้หน้ีเงินกู้ ดมีาก

สมาชิกและทุนเรือนหุน้ ดมีาก

ส่วนท่ี 3 ระบบขอ้มูลสารสนเทศ และการส่ือสาร ดมีาก

ส่วนท่ี 4 ระบบการติดตามและประเมินผล ดมีาก

สรุปการประเมินจดัชั้นคุณภาพ ดมีาก

      โดย  นางอมรรัตน์ วฒันวิจิตร ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ภาคเอกชน

 18 มกราคม 2564

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จ ากดั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่  31  ธันวาคม 2563

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 31,297,812.16 28,659,271.78
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น-สุทธิ 3 132,834,145.00 129,487,457.00
ตัว๋สัญญาใช้เงิน 4 60,000,000.00 40,000,000.00
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ 47,151.00 9,609.00
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 341,499.70 103,869.40

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 224,520,607.86 198,260,207.18
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 15,000,000.00 15,000,000.00
เงินให้กูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 3 831,094,106.00 883,860,434.00
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6 230,576.93 234,654.43
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ซอฟทแ์วร์ 507,200.00 168,000.00
ซอฟทแ์วร์ระหว่างพฒันา 117,000.00 279,000.00

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 846,948,882.93 899,542,088.43
รวมสินทรัพย์ 1,071,469,490.79 1,097,802,295.61

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์

หน้ีสินหมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 0.00 18,416,300.00
เงินรับฝาก 7 206,682,873.56 203,626,608.65
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8 226,927.45 334,708.90

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 206,909,801.01 222,377,617.55
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 9 0.00 21,213,645.51
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 1,426,937.60 1,245,753.64

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,426,937.60 22,459,399.15
รวมหน้ีสิน 208,336,738.61 244,837,016.70

42 

43 
รายงานกิจการประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10 บาท )

ทุนท่ีช าระเต็มมูลค่าแลว้ 748,916,170.00 743,677,750.00
ทุนส ารอง 58,066,486.26 51,968,448.00
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอ่ืนๆ 11 1,902,591.65 3,014,929.65
ก าไรสุทธิประจ าปี 54,247,504.27 54,304,151.26

รวมทุนของสหกรณ์ 863,132,752.18 852,965,278.91
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 1,071,469,490.79 1,097,802,295.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 ลงช่ือ ……………………………………
             (นายปรีชา  ทองยิ้ม)
              ประธานกรรมการ

 ลงช่ือ....................................................
            (นางนิษฐกานต์  พดัเถ่ือน)
                   เลขานุการ

        วนัท่ี 15  มกราคม  2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จ ากดั

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2563

ปี 2563 ปี 2562
บาท % บาท %

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม 63,268,964.00 98.38 64,967,304.00 98.56
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 244,475.47 0.38 148,476.22 0.23
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 797,178.08 1.24 800,123.29 1.21

รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 64,310,617.55 100.00 65,915,903.51 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 6,466,195.06 10.05 6,064,330.93 9.20
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาว 742,523.92 1.15 2,886,806.53 4.38

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 7,208,718.98 11.21 8,951,137.46 13.58
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 57,101,898.57 88.79 56,964,766.05 86.42
บวก รายได้อ่ืน

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 4,850.00 0.01 5,950.00 0.01
เงินเฉล่ียคืนชุมนุมสหกรณ์ฯ 23,120.05 0.04 49,080.99 0.07
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 297.00 0.00 1,981.00 0.00
รายได้อ่ืน 43,431.00 0.07 35,287.00 0.05

รวมรายได้อ่ืน 71,698.05 0.11 92,298.99 0.14
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ี
เงินเดือน ค่าครองชีพ เบ้ียขยนั 995,904.44 1.55 885,163.14 1.34
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม / ทดแทน 32,297.00 0.05 34,181.00 0.05
ค่าล่วงเวลา 44,663.85 0.07 62,661.67 0.10
สวสัดิการเจา้หน้าท่ี 97,558.00 0.15 111,467.00 0.17
บ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 114,042.00 0.18 149,195.00 0.23
ดอกเบ้ียจ่ายเงินสะสมเจา้หน้าท่ี 13,141.96 0.02 13,727.91 0.02

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีดินอาคารและอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคา 82,264.50 0.13 68,078.68 0.10
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาสินทรัพย์ 4,815.00 0.01 5,729.00 0.01
ค่าดูแลขอ้มูล ระบบโปรแกรม 70,900.00 0.11 56,400.00 0.09
ค่าตดัจ่ายซอฟทแ์วร์ 154,800.00 0.24 56,000.00 0.08
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ปี 2563 ปี 2562
บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 556,848.00 0.87 543,461.00 0.82
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 147,500.00 0.23 101,100.00 0.15
ค่าตอบแทน 238,000.00 0.37 219,000.00 0.33
ค่ารับรอง 28,398.00 0.04 29,692.00 0.05
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 82,064.70 0.13 120,848.30 0.18
ค่าวสัดุส านักงาน 69,228.41 0.11 83,509.78 0.13
ค่าโทรศพัท์ 10,227.49 0.02 14,669.30 0.02
ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 16,747.00 0.03 24,785.00 0.04
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 60,000.00 0.09 60,000.00 0.09
ค่าท่ีปรึกษา 0.00 0.00 7,091.00 0.01
ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ และท่ีพกั 60,300.00 0.09 60,800.00 0.09
ค่ากิจกรรมสหกรณ์ 38,904.00 0.06 32,817.00 0.05
ค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน 2,850.00 0.00 10,800.00 0.02
ค่าไปรษณียากร 3,138.00 0.00 1,737.00 0.00
ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 1,500.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2,926,092.35 4.55 2,752,913.78 4.18
ก าไรสุทธิ 54,247,504.27 84.35 54,304,151.26 82.38
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สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พษิณุโลก จ ากดั

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2563

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 54,247,504.27 54,304,151.26
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 82,264.50 68,078.68
ค่าตดัจ่ายซอฟทแ์วร์ 154,800.00 56,000.00
เคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ช้ไป 82,064.70 120,848.30
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 3.00 0.00
ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 114,042.00 149,195.00
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 95,286.45 137,102.90
ดอกเบ้ียคา้งรับ (71,418.13) (14,833.10)
ดอกเบ้ียเงินสะสมเจา้หน้าท่ี 13,141.96 12,481.57

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 54,717,688.75 54,833,024.61
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
สินทรัพยด์ าเนินงาน

เงินสดจ่าย ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน (127,350,500.00) (116,788,000.00)
เงินสดรับ ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 129,816,205.00 109,672,589.00
เงินสดจ่าย ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (1,108,917,289.00) (1,398,186,821.00)
เงินสดรับ ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 1,161,664,024.00 1,351,057,961.00
เงินสดจ่าย ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ(ปันผล) (5,808,800.00) 0.00
เงินสดรับ ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ(ปันผล) 16,000.00 0.00
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง (853,490.00) (719,920.00)
เงินสดรับเงินยืมทดรอง 748,490.00 719,920.00
เงินสดรับ รายได้คา้งรับ 14,286.23 172,745.38
เงินสดจ่าย เงินรอเรียกเกบ็ (150.00) 0.00
เงินสดรับ เงินรอเรียกเกบ็ 390.00 500.00
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (69,970.10) (143,603.80)
เงินสดจ่ายเงินมดัจ า (125,375.00) 0.00

46 

47 
รายงานกิจการประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก 



ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

หน้ีสินด าเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย (163,309.90) (158,659.45)
เงินสดรับ หน้ีสินด าเนินงาน 19,885,154.00 9,579,415.00
เงินสดจ่าย หน้ีสินด าเนินงาน (19,852,481.00) (10,109,186.00)

หน้ีสินอ่ืนท่ีตดัเขา้ทุนส ารอง 95,436.00 0.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 103,816,308.98 (70,035.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงาน (78,190.00) (121,980.00)
เงินสดจ่ายค่าซอฟทแ์วร์ (332,000.00) (279,000.00)
เงินสดจ่ายซ้ือตัว๋สัญญาใช้เงิน (20,000,000.00) (40,000,000.00)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (20,410,190.00) (40,400,980.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูย้ืม 0.00 75,000,000.00
เงินสดจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืม (39,629,945.51) (160,312,254.49)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 95,459,008.35 180,084,286.41
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (92,402,743.44) (113,425,331.69)
เงินสดรับเงินสะสมเจา้หน้าท่ี 54,000.00 52,400.00
เงินสดจ่ายเงินสะสมเจา้หน้าท่ี 0.00 (250,767.29)
จ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ (30,000.00) (30,000.00)
จ่ายเงินปันผล (41,529,779.00) (37,648,304.00)
จ่ายเงินเฉล่ียคืน (5,283,201.00) (4,618,527.00)
จ่ายโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี (875,000.00) (870,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 64,848,100.00 81,168,310.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (59,609,680.00) (16,352,300.00)
จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (247,000.00) (267,000.00)
จ่ายทุนศึกษาอบรม (190,423.00) (297,391.00)
จ่ายทุนสวสัดิการสังคมฯ (743,000.00) (398,500.00)
เงินสดจ่ายเงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก (587,915.00) 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (80,767,578.60) 1,834,620.94
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 2,638,540.38 (38,636,394.32)
เงินสด ณ วนัต้นปี 28,659,271.78 67,295,666.10
เงินสด ณ วนัส้ินปี 31,297,812.16 28,659,271.78
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สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2563

1. สรุปนโยบายการบัญชีส าคัญ
1.1 สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา    ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบั  อตัราดอกเบ้ียคูณดว้ยจ านวนเงินตน้

ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื
1.3 สหกรณ์ตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   ว่าดว้ยการจดัชั้นคุณภาพ

ลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ .ศ. 2544     ไวใ้นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับการขาดทุนซ่ึงอาจเกิดข้ึน     โดยการ
พิจารณาลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคา้งอยู ่ณ วนัส้ินปี

1.4 สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ / ของใชส้ิ้นเปลือง ตามราคาทุน
1.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ แสดงดว้ยราคาตามบญัชี (ราคาทุนเดิมหกัคา่เส่ือมราคาสะสม ) คา่เส่ือมราคาอุปกรณ์ค านวณ

โดยวิธีเส้นตรงในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด   ทั้งน้ีสหกรณ์บนัทึกคา่เส่ือมราคาลดยอดกบับญัชีสินทรัพยโ์ดยตรง
1.6 คา่ซ่อมบ ารุง  คา่ซ่อมแซม  รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ยๆ     ถือเป็นคา่ใชจ่้าย  หกัจากรายได ้

ส่วนการต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.7 เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยราคาทุน
1.8 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งน้ีรวมถึง

เงินฝากธนาคารและงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินสด 284,790.48 153,761.55
เงินฝากธนาคาร เงินฝากกระแสรายวนั 2,000.00 2,000.00

เงินฝากออมทรัพย์ 31,011,021.68 28,503,510.23
รวม  31,297,812.16 28,659,271.78

3. เงินให้กู้ ยืม-สุทธิ ประกอบด้วย ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกู้ย้มื - ปกติ
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 14,406,394.00 0.00 16,872,099.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 112,634,951.00 831,094,106.00 112,615,358.00 883,860,434.00
ลูกหน้ีเงินพิเศษ 5,792,800.00 0.00 0.00 0.00

หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินใหกู้ย้มื-สุทธิ 132,834,145.00 831,094,106.00 129,487,457.00 883,860,434.00
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4. เงินลงทุน ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน
เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ชสอ. 60,000,000.00 40,000,000.00
รวม 60,000,000.00 40,000,000.00

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 15,000,000.00 15,000,000.00
รวม 15,000,000.00 15,000,000.00

รวมเงินลงทุน 75,000,000.00 55,000,000.00

5. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 53.73 100.81
ดอกเบ้ียตัว๋สัญญาคา้งรับ 24,760.27 5,123.29
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 86,310.70 98,405.30
เงินรอเรียกเกบ็ 0.00 240.00
เงินยมืทดรอง 105,000.00 0.00
เงินมดัจ า 125,375.00 0.00

รวม 341,499.70 103,869.40

6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ    ประกอบด้วย
เคร่ืองใชส้ านกังาน 898,391.00 854,281.00
คา่เส่ือมสะสม 667,814.07 619,626.57

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ   230,576.93 234,654.43

7. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝาก-สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 12,166,747.26 8,449,257.34
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 129,516,126.30 93,177,351.31

รวม 141,682,873.56 101,626,608.65
เงินรับฝาก-สหกรณ์อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิ และในเครือ จ  ากดั 65,000,000.00 95,000,000.00
สหกรณ์บริการโรงพยาบาลส าโรงการแพทย ์จ  ากดั 0.00 7,000,000.00

รวม 65,000,000.00 102,000,000.00
รวม เงินรับฝาก 206,682,873.56 203,626,608.65
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8. หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

คา่สอบบญัชีคา้งจ่าย 60,000.00 30,000.00
เงินปันผลคา้งจ่าย 18,588.00 86,380.00
เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย 5,126.00 9,765.00
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืคา้งจ่าย 0.00 26,924.28
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 5,949.45 68,676.12
เงินรอจ่ายคืน 77.00 17,568.00
เบ้ียประกนั เอ ไอ เอ รอน าส่ง 67,687.00 73,023.00
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพค์า้งจ่าย 0.00 11,502.50
เงินรอตรวจสอบ 63,500.00 8,000.00
เงินสมทบประกนัสังคมรอน าส่ง 6,000.00 2,870.00

รวม 226,927.45 334,708.90

9. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
กองทุนผูใ้ชแ้รงงาน 0.00 0.00 5,912,300.00 12,885,645.51
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานไฟฟ้าเขต2พิษณุโลก จ ากดั 0.00 0.00 12,504,000.00 8,328,000.00

รวม 0.00 0.00 18,416,300.00 21,213,645.51

สหกรณ์กูเ้งินจากกองทุนและสหกรณ์อ่ืน โดยมีคณะกรรมการทั้งคณะค ้าประกนั  ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ช าระเงินกูท้ ั้งหมดเสร็จส้ินแลว้

10. หนี้สินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 903,962.00 789,920.00
เงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 522,975.60 455,833.64

รวม 1,426,937.60 1,245,753.64

11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ ประกอบด้วย
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 461,459.00          411,459.00
ทุนศึกษาอบรม 442,646.65          333,069.65
ทุนสาธารณประโยชน์ 250,735.00          297,735.00
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 376,000.00          770,000.00
ทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 172,085.00          660,000.00
ทุนสวสัดิการสมาชิก 199,666.00          542,666.00

รวม 1,902,591.65       3,014,929.65

12. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ไดด้ ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องในรูปของเงินฝากธนาคาร     จ  านวนเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2

ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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ในการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด สามารถดําเนินงาน ทําใหม้กีําไรสุทธิประจําป ี2563

รวมทัง้ส้ินจํานวน 54,247,504.27 บาท  คณะกรรมการได้พิจารณาจดัสรรดังรายละเอยีดดังต่อไปนี้

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์

  1.1  เงินสํารองไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 5,478,824.27      10.10      5,508,602.26      10.14    

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

2. จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปันผลและเฉลีย่คืน

  2.1 เงินปนัผล    5.7% ต่อป ี(ป2ี563)      5.9% ต่อป ี(ป2ี562) 41,077,039.00    75.72      41,461,987.00    76.35    

  2.2 เงินเฉล่ียคืน  10% ต่อป ี(ป2ี563)      8.4% ต่อป ี(ป2ี562) 5,921,641.00      10.92      5,278,562.00      9.72      

3. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่างๆ ในรูปของสวสัดิการและ

    สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ 

  3.1  เงินทนุสาธารณประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละสิบ 200,000.00         0.37        200,000.00         0.37      

  3.2  เงินทนุเพื่อการศึกษาอบรม ไมเ่กินร้อยละสิบ 100,000.00         0.18       300,000.00         0.55      

  3.3  เงินทนุสวัสดิการสมาชกิ ไมเ่กินร้อยละสิบ 300,000.00         0.55       400,000.00         0.74      

  3.4  เงินรักษาระดับอตัราเงินปนัผล ไมเ่กินร้อยละสอง 50,000.00          0.09        50,000.00          0.09      

  3.5  เงินทนุสะสมเพื่อขยายกิจการ  ไมเ่กินร้อยละสิบ 100,000.00         0.18       100,000.00        0.18      

  3.6  เงินกองทนุเพื่อชว่ยเหลือสมาชกิในฐานะผู้ค้ําประกันเงินกู้ 100,000.00         0.18       100,000.00        0.18      

4. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในรูป

   ของเงินโบนัส(ก าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละสบิของก าไรสทุธิ )

  4.1  เงินโบนัสกรรมการ 460,000.00         0.85       460,000.00        0.85      

  4.2  เงินโบนัสเจา้หน้าที่ 430,000.00         0.79       415,000.00        0.76      

54,247,504.27   100.00   54,304,151.26  100.00 

54,247,504.27         -                

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระที ่4.2  เรือ่งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563

รายการ
ปี  2563 ปี  2562

ก าไรสทุธิ (บาท)

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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อตัราส่วนของการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562

สะสมทุนสหกรณ์ 11.72                       

กรรมการและเจา้หน้าที่ 1.64                         

จดัสรรให้สมาชิก 86.64                       

วาระที่ 4.3 เรือ่งพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรอืการค ้าประกันของสหกรณ์

               ประจ าปี 2564
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์จะต้องจํากัดอยู่ภายในวงเงิน

ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า   ปทีี่แล้วนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม

หรือการค้ําประกันไว้  จํานวน 400,000,000.00  บาท   (ส่ีร้อยล้านบาทถ้วน)

ดังนั้นในป ี 2564 คณะกรรมการดําเนินงานเห็นสมควรที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  

กําหนดวงเงินกู้ยืมประจําป ี2564 ไว้ไม่เกินจํานวน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ทัง้นี้เพื่อความคล่องตัวต่อการทํางานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก  จํากัด

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

อัตราส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 

สะสมทุนสหกรณ์,  
11.72  

กรรมการและ
เจา้หนา้ที,่  1.64  

จัดสรรใหส้มาชกิ,  
86.64  

กรรมการและเจา้หนา้ที,่ 
1.64 



วาระที ่4.4   เรื่องพิจารณาอนุมติังบประมาณรายรบั-จ่ายของสหกรณ์ ประจ าปี 2564
          คณะกรรมการดําเนนิงานขอเสนองบประมาณรับ - จา่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั  ประจําป ี2564

เพื่อให้ท่ีประชมุใหญส่ามญัพจิารณาอนมุติัตามความในขอ้บงัคับ ขอ้ 63(7)

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) รับจริง (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 1. ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 160,000.00        39,293.93         100,000.00        - รายรับจากดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

 2. ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืม 68,000,000.00    63,268,964.00   55,000,000.00    - รายรับจากดอกเบีย้เงินให้กู้ยืม

 3. ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ 10,000.00          4,850.00           5,250.00           - รายรับจากค่าธรรมเนยีมแรกเขา้

 4. รายได้อื่นๆ 45,000.00         43,431.00         40,000.00          - รายรับจากการขายสัญญากู้ , ค่าธรรมเนยีม และรายได้อื่นๆ

 5. เงินปนัผลชมุนมุสหกรณ์ฯ 800,000.00        797,178.08       800,000.00        - รายรับจากการถือหุ้นชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 6. เงินเฉล่ียคืนชมุนมุสหกรณ์ฯ 60,000.00          23,120.05         -                  - รายรับจากการกู้ยืมเงินชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 7. หนี้สงสัยจะสูญ -                  -                  -                   - รายรับจากค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

 8. ผลตอบแทนเงินลงทุน 30,000.00          205,181.54       100,000.00         - รายรับจากการซ้ือต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

 9. กําไรจากการขายเคร่ืองใชสํ้านกังาน -                  297.00             500.00               - รายรับจากกําไรการขายเคร่ืองใชสํ้านกังาน

รวมรับ 69,105,000.00    64,382,315.60   56,045,750.00    

รายจา่ย 14,567,084.00   10,134,811.33   13,066,900.00    

ก าไร 54,537,916.00  54,247,504.27  42,978,850.00  

หมวด/รายการ

ประมาณการรับ - จ่าย ประจ าปี 2564

หมายเหตุ
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ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 เคร่ืองใชสํ้านกังาน

- เคร่ืองใชสํ้านกังาน 20,000.00          6,070.00           10,000.00           - เพื่อซ้ือเคร่ืองใชสํ้านกังาน

- ตู้เกบ็เอกสาร 30,000.00          -                  10,000.00          - เพื่อจา่ยเปน็ค่าตู้เกบ็เอกสารสัญญาเงินกู้และอื่นๆ

- เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 40,000.00          -                  40,000.00          - เพื่อซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อรองรับ Program ใหม่

- เคร่ืองพมิพเ์อกสาร 50,000.00          3,990.00           15,000.00           - เพื่อซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร

- เคร่ืองสํารองไฟฟาู 10,000.00          -                  10,000.00           - เพื่อซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟาูเคร่ืองคอมพวิเตอร์

- เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 65,000.00         63,130.00         -                   - เพื่อซ้ือแอร์ 2 เคร่ือง เนื่องจากของเกา่มอีายุการใชง้านมานาน

- ตู้เย็น 5,000.00           5,000.00           -                   - เพื่อซ้ือตู้เย็น 1 ตู้ ใชใ้นงานสหกรณ์, ทํางานในวันหยุดท่ีโรง
อาหารไมเ่ปดิและรับรองแขกของสหกรณ์

รวม 220,000.00        78,190.00         85,000.00          

หมวดรายจ่าย

การลงทุนในทรัพยส์นิ

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

54 

ร
า
ย
ง
า
น
ก
ิจ
ก
า
ร
ป
ร
ะจ
 าปี
 2
5
6

3
 

ส
ห
ก
ร
ณ
์อ
อ
ม
ท
ร
พั
ย
์ไท
ย
แ
อ
โร
ว
์พิ
ษ
ณ
โุล
ก
 จ
 า
ก
ดั

 



ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 1) ดอกเบ้ียจ่าย

1.1 จา่ยดอกเบีย้เงินกู้ยืม 3,000,000.00      742,523.92       700,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าดอกเบีย้เงินกู้ยืม

1.2 จา่ยดอกเบีย้เงินรับฝาก 7,000,000.00      6,466,195.06     8,000,000.00       - เพื่อจา่ยเปน็ค่าดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชกิและสหกรณ์อื่น

 2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์

2.1 เงินเดือนค่าจา้ง 1,000,000.00      821,934.44       1,000,000.00       - เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน (ตามระเบยีบว่าด้วย
เจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.2 ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ี 65,000.00         44,663.85         65,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน (ตามระเบยีบว่า
ด้วยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.3 ค่าตําแหนง่ 36,000.00         21,000.00          36,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าตําแหนง่ (ตามระเบยีบว่าด้วยเจา้หนา้ท่ี
และขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.4 ค่าครองชพี 164,400.00        131,520.00        169,800.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชพีเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน (ตามระเบยีบว่าด้วย
เจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.5 ค่าอยู่นาน 27,000.00         27,000.00          29,400.00          - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอยู่นานเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมานาน (ตาม
ระเบยีบว่าด้วยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการทํางาน พ.ศ. 
2563)

หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

2.6 ค่าชดเชย 250,000.00        -                  250,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าชดเชย (ตามระเบยีบว่าด้วยเจา้หนา้ท่ีและ
ขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการทํางาน พ.ศ. 2563)

 3) การให้สวสัดิการเจ้าหน้าที่

3.1 เบีย้ขยัน 33,000.00         21,450.00         33,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็เบีย้ขยันเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน (ตามระเบยีบว่าด้วย
การให้สวัสดิการสําหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.2 ค่ารักษาพยาบาล 120,000.00        54,918.00         120,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่ารักษาพยาบาลเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน และ
ครอบครัว (ตามระเบยีบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.3 ดอกเบีย้เงินสะสม 30,000.00          13,141.96         30,000.00           - จา่ยดอกเบีย้เงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน(ตามระเบยีบสหกรณ์)

3.4 เงินบําเหนจ็ 138,184.00       114,042.00        120,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าบําเหนจ็เจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน ท่ีเมื่อออกจากงาน 
ตามระเบยีบสหกรณ์ (เปน็การคํานวณทางบญัชซ่ึีงไมไ่ด้จา่ยเปน็
เงินสด)

3.5 ค่าชดุทํางาน 17,500.00         14,000.00          17,500.00          - เพื่อจา่ยเปน็ค่าชดุทํางานเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน  (ตามระเบยีบว่า
ด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562)

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

3.6 เงินประกนัสังคม 50,000.00          31,607.00         40,000.00           - เพื่อจา่ยเงินประกนัสังคมให้เปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วย
ประกนัสังคม

3.7 เงินกองทุนทดแทน 2,000.00           690.00             2,000.00            - เพื่อจา่ยเงินสมทบเขา้กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน

3.8 ค่านําเท่ียวประจําปี 5,500.00           -                  5,500.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่านําเท่ียวประจําป ีเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน (ตาม
ระเบยีบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 
2562) * ป ี2563 งดการจดังานนําเท่ียวประจําป*ี

3.9 ตรวจสุขภาพประจําปี 12,500.00         1,640.00           3,000.00            - จา่ยเปน็ค่าตรวจสุขภาพประจําป ีเจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน (ตาม
ระเบยีบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 
2562)

3.10 ประกนัชวิีตกลุ่ม 10,000.00          -                  12,000.00           - จา่ยเปน็ค่าประกนัชวิีตกลุ่ม เจา้หนา้ท่ี 5 ท่าน เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีได้มหีลักประกนัชวิีต (ตามระเบยีบว่าด้วยการให้
สวัสดิการสําหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.11  เงินรางวัลท่ีทํางานมานาน 60,000.00          -                  90,000.00           - เพื่อเปน็ทุนสะสมสําหรับไว้จา่ยสวัสดิการให้กบัเจา้หนา้ท่ี
ทํางานมานาน (ตามระเบยีบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2562)

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 4) ค่าตอบแทน

4.1 ประธาน 36,000.00         36,000.00          36,000.00           - เพื่อจา่ยให้แกป่ระธานกรรมการ (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.2 รองประธาน 24,000.00         24,000.00          24,000.00           - เพื่อจา่ยให้แกร่องประธานกรรมการ 2 ท่าน (ตามระเบยีบ
สหกรณ์)

4.3 ประธานฝุายการศึกษา 12,000.00         12,000.00          12,000.00           - เพื่อจา่ยให้แกป่ระธานฝุายการศึกษา (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.4 กรรมการผู้จดัการ 54,000.00         54,000.00          54,000.00           - เพื่อจา่ยให้แกผู้่จดัการสหกรณ์ (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.5 เหรัญญกิ 24,000.00         24,000.00          24,000.00           - เพื่อจา่ยให้แกเ่หรัญญกิ (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.6 เลขานกุาร 24,000.00         24,000.00          24,000.00           - เพื่อจา่ยให้แกเ่ลขานกุาร (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.7 ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 48,000.00         48,000.00          48,000.00           - เพื่อจา่ยให้แกผู้่ตรวจสอบกจิการสหกรณ์  2 ท่าน (ตาม
ระเบยีบสหกรณ์)

4.8  ผู้ตรวจสอบบญัชี 60,000.00          60,000.00          60,000.00           - เพื่อจา่ยผู้ตรวจสอบบญัชรัีบอนญุาต (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.9  ค่าตอบแทนผู้ชว่ยเหลืองานสหกรณ์ 20,000.00          16,000.00          19,200.00          - เพื่อจา่ยค่าตอบแทนผู้ชว่ยเหลืองานสหกรณ์ (ตามระเบยีบ
สหกรณ์)

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 5) ค่าเบ้ียเลีย้งต่างๆ

5.1 ค่าเบีย้ประชมุ 120,000.00        147,500.00        140,000.00         - เพื่อจา่ยค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการและเบีย้ประชมุฝุาย 
(ตามระเบยีบว่าด้วยค่าเบีย้ประชมุ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ี
พกัและค่าลงทะเบยีนในการอบรมสัมมนา พ.ศ.2560)

5.2 ค่าพาหนะ 65,000.00         60,300.00          70,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าเดินทาง หรือชดเชยนํ้ามนัเชื้อเพลิง สําหรับ
กรรมการ ผู้จดัการ เจา้หนา้ท่ีและผู้อื่นใด (ตามระเบยีบว่าด้วยค่า
เบีย้ประชมุ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกัและค่าลงทะเบยีน
ในการอบรมสัมมนา พ.ศ.2560)

5.3 ค่ารับรอง 35,000.00         28,398.00         35,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหาร, เคร่ืองด่ืมและค่าของท่ีระลึก สําหรับ
รับรองบคุคล (ตามระเบยีบว่าด้วย การใชเ้งินค่ารับรอง พ.ศ.
2560)

5.4 ค่าอาหารนกัศึกษา 15,000.00         2,850.00           30,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารนกัศึกษาฝึกงาน (ตามระเบยีบสหกรณ์)

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

59 

ร
า
ย
ง
า
น
ก
ิจ
ก
า
ร
ป
ร
ะจ
 าปี
 2
5
6

3
 

ส
ห
ก
ร
ณ
์อ
อ
ม
ท
ร
พั
ย
์ไท
ย
แ
อ
โร
ว
์พิ
ษ
ณ
โุล
ก
 จ
 า
ก
ดั

 



ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 6) เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 120,000.00        82,064.70         120,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าหนงัสือกู้สามญั,หนงัสือกู้ค้ําประกนัสามญั,
ใบเสร็จรับเงินประจําวัน,ใบเสร็จรับเงินประจําเดือน,สลิปลูกหนี้
,สลิปเจา้หนี้,ทะเบยีนหุ้นหนี,้หนงัสือยืนยันยอดเงินฝากและเงินกู้

 7) วสัดุส านักงาน

7.1 วัสดุสํานกังาน 100,000.00        69,228.41         85,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุใชใ้นสํานกังาน

 8) ค่าพัฒนา/โปรแกรม

8.1 ค่าซ่อมบํารุง 10,000.00          4,815.00           10,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมบํารุงโปรแกรมและอปุกรณ์

8.2 ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 100,000.00        1,500.00           100,000.00         - เพื่อจา่ยค่าพฒันาระบบงานของสหกรณ์

8.3 ค่าพฒันาคอมพวิเตอร์ 30,000.00          -                  30,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยซ้ืออปุกรณ์สํารองขอ้มลูของสหกรณ์

8.4 ค่าพฒันา Website สหกรณ์ -                  -                  -                   - เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัต้ัง Website ของสหกรณ์ 

8.5 ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม 50,000.00          69,400.00         65,000.00           - เพื่อจา่ยค่าสิทธิการใชโ้ปรแกรมและค่าดูแลรักษาขอ้มลูระบบ
โปรแกรมสหกรณ์, เว็บไซต์สหกรณ์, ค่าเชา่พื้นท่ีเว็บกบัโดเมน
เนม 50,000 บาท ต่อป ีและค่าท่ีพกั ค่าเดินทางตามท่ีระบใุน
สัญญาดูแลรักษาขอ้มลู 1,800 บาท ต่อวัน

8.6 ค่าเชา่เคร่ืองใชสํ้านกังาน 100,000.00        -                  100,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชา่เคร่ืองใชสํ้านกังาน

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 9) ค่าธรรมเนียมธนาคารและแสตมป์

9.1 ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 5,000.00           6,007.00           10,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินผ่านระบบ i-cash ท่ี
สหกรณ์ทําธุรกรรมด้วย (ชสอ. ,สอ.การไฟฟาูฯ,กรมสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานฯ,สอ.สําโรงการแพทย์, สอ.ไทยยาซากแิละอื่นๆ)

9.2 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 2,000.00           3,138.00           5,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์

9.3 ค่าโอนเงินปนัผลและโอนอื่นๆ 15,000.00         10,740.00         15,000.00           - เพื่อเปน็ค่าธรรมเนยีมโอนเงินปนัผลเขา้บญัชสีมาชกิ

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

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

11.1 รายงานกจิการ 70,000.00          70,000.00          80,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าแบบพมิพร์ายงานกจิการและอื่นๆ

11.2 ของขวัญ

         11.2.1 ของขวัญแจกสมาชกิ 225,000.00        225,000.00        225,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าของขวัญแจกสมาชกิ

         11.2.2  ของรางวัล 100,000.00        100,000.00        100,000.00         - เพื่อจา่ยเปน็ค่าของรางวัลสมาชกิ ท่ีเขา้ร่วมประชมุใหญ่

11.3 อาหารและเคร่ืองด่ืม 110,000.00        104,548.00        110,000.00         - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม การประชมุใหญ่

8,000.00           8,000.00           8,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบีย้เล้ียงคณะกรรมการกลางการเลือกต้ัง        
 15 ท่าน ตามระเบยีบสหกรณ์

70,000.00          47,300.00         50,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารสมาชกิร่วมประชมุใหญ่

11.6 ค่าถา่ยวีดีโอ/วีทีอาร์ 5,000.00           2,000.00           2,500.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าถา่ยรูปและค่าถา่ยวีดีโอ

11.7 ค่าทําบตัร , คูปอง 7,000.00           -                  2,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าทําบตัรเลือกต้ัง/จบัรางวัลประชมุใหญ่

11.8 อื่นๆ 10,000.00          -                  10,000.00           - อื่นๆ ในการประชมุใหญ่

11.4 เบีย้เล้ียงกรรมการกลางการ
เลือกต้ัง

11.5 ค่าเบีย้เล้ียงสมาชกิร่วมประชมุใหญ่

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว ้(บาท) จ่ายไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

-                  -                  -                  - ต้ังเปน็หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพพิากษา

13) ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00          10,227.49         20,000.00          - เพื่อจา่ยค่าโทรศัพท์ โอนเงินกู้ฉกุเฉนิ/สามญั  ผ่านระบบ 
Internet , โทรศัพท์มือถือสํานกังานเพื่อติดต่อประสานงาน
ภายนอกและติดต่อสมาชกิฯ

14) ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 50,000.00          -                  50,000.00          - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการปรึกษาและดําเนนิคดีต่างๆ ของ
สหกรณ์

15) ค่าที่ปรึกษา 10,000.00          -                  10,000.00          - เพื่อจา่ยเปน็ค่าท่ีปรึกษาของสหกรณ์ฯ

16) ค่ากิจกรรมสหกรณ์ 40,000.00          38,904.00         40,000.00          - เพื่อร่วมกจิกรรมกบัเครือขา่ยสหกรณ์

17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวสิามญั 500,000.00        -                  200,000.00        - กรณีมเีหตุอนัจําเปน็ท่ีต้องขอมติจากสมาชกิ

18) อ่ืนๆ 10,000.00          1,500.00           10,000.00          

รวม 14,345,084.00  9,897,746.83    12,776,900.00  

หมายเหตุ ค่าใชจ้า่ยถวัจา่ยได้เฉพาะหมวด ยกเว้น ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์

12) หน้ีสงสยัจะสญู-ลกูหน้ีตามค า
พิพากษา

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในสนิทรัพย์
ปี 2563 ปี2564

ต้ังไว้ จ่ายไป ขอต้ัง

- ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํ้านกังาน 80,000.00          82,264.50         90,000.00          - เพื่อจา่ยค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชสํ้านกังาน

- ค่าตัดจา่ยจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร -                  -                  -                  - เพื่อค่าตัดจา่ยจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร

- ค่าตัดจา่ยซอฟต์แวร์ 142,000.00        154,800.00        200,000.00        - เพื่อค่าตัดจา่ยซอฟต์แวร์ (สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน) ตัดด้วยวิธี
เส้นตรง ตามอายุการใชป้ระโยชนท่ี์เราคาดว่าจะได้รับ เปน็วิธี
ตามมาตรฐานของสภาวิชาชพีบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีน
สหกรณ์

รวม 222,000.00        237,064.50        290,000.00        

รวมทั้งสิน้ 14,567,084.00  10,134,811.33  13,066,900.00  

มติที่ประชุม : อนุมติัเป็นเอกฉันท์

หมวด/รายการ หมายเหตุ

64 

ร
า
ย
ง
า
น
ก
ิจ
ก
า
ร
ป
ร
ะจ
 าปี
 2
5
6

3
 

ส
ห
ก
ร
ณ
์อ
อ
ม
ท
ร
พั
ย
์ไท
ย
แ
อ
โร
ว
์พิ
ษ
ณ
โุล
ก
 จ
 า
ก
ดั

 



 65

วาระที ่4.5  เรื่องพิจารณาอนุมติัแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2564
              คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พษิณุโลก จํากัด ขอเสนอแผนงาน

ประจําป ี2563  เพื่อให้ทีป่ระชมุใหญส่ามัญ  พจิารณาอนุมัติตามความในขอ้บงัคับ ขอ้ 63(7)

1. วสิัยทัศน์ "เปน็สหกรณ์ชัน้นํา  เต็มใจให้บริการ  สวัสดิการล้ําเลิศ  บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 

 ใส่ใจสมาชกิ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง"

2. พันธกิจ 1.    ก้าวสู่ความเปน็สหกรณ์ชัน้แนวหน้าระดับจังหวัด และระดับประเทศ

2.    พฒันาขดีความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ การดําเนินธุรกิจและ

เทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์

3.   จัดสวัสดิการให้กับสมาชกิอย่างเปน็ระบบโดยพยายามให้ครอบคลุม ต้ังแต่การเกิด,

แก,่ เจ็บและตาย

4.    ดําเนินการทัง้ปวงของสหกรณ์ให้เปน็ไปตาม กฎหมาย, ขอ้บงัคับ, ระเบยีบ,

มติของทีป่ระชมุใหญ,่ มติทีป่ระชมุคณะกรรมการ, ประกาศและสภาวะเศรษฐกิจ   

5.   สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ เกี่ยวกับอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการ

สหกรณ์ให้แก่สมาชกิ

6.   มุง่สู่เปาูหมายการบริหารงานภายใต้ทนุดําเนินงานของสหกรณ์เอง

7.   เสริมสร้างโอกาสการเขา้หาแหล่งเงินทนุของสหกรณ์ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพยีง

3. เป้าประสงค์ "เพื่อให้สมาชกิสหกรณ์ มีฐานะทางเศรษฐกิจทีดี่ขึน้ ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง"

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2564

ปี  2563 (คน) ปี  2564 (คน) เพ่ิม (คน)

1.  สมาชกิเพิ่ม  43 58 15

     1.1 สมาชกิสามัญ 37 42 5

     1.2 สมาชกิสมทบ 6 16 10

ปี  2563 (บาท) ปี  2564  (บาท) เพ่ิม (บาท)

2.  เพิ่มทนุดําเนินงานขึน้

     2.1 ทนุเรือนหุ้น 748,916,170.00 798,916,170.00 50,000,000.00

     2.2 เงินรับฝาก

             2.2.1 เงินรับฝากจากสมาชกิ 141,682,873.56 191,682,873.56 50,000,000.00

             2.2.2 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 (ต่อ)

ปี  2563 (บาท) ปี  2564 (บาท) เพ่ิม (บาท)

3.  ให้บริการสินเชื่อในวงเงิน (ระหว่างป)ี

     3.1  เงินกู้ฉุกเฉิน 127,350,500.00 137,350,500.00 10,000,000.00

     3.2  เงินกู้สามัญ 1,108,839,649.00 1,158,839,649.00 50,000,000.00

     3.3  เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการประกัน 77,640.00 177,640.00 100,000.00

     3.4  เงินกู้พิเศษเพื่อพฒันาอาชีพ 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00

     3.5  เงินกู้พิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00

     3.6  เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินปนัผลค้ําประกัน 5,808,800.00 0.00 0.00

     3.7  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

4.  ประมาณการกําไรสุทธิ 54,247,504.27 42,978,850.00 (11,268,654.27)       

5.  แผนการกู้เงินในการดําเนินงาน 400,000,000.00 300,000,000.00 (100,000,000.00)       

6.  แผนการใช้ทนุสะสม

     6.1  แผนการใช้ทนุเพื่อการศึกษาอบรมสมาชิก,กรรมการ 350,000.00             

            เจา้หน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ

     6.2  แผนการใช้ทนุสาธารณประโยชน์ (ทนุการศึกษาบตุร) 250,000.00             

     6.3  แผนการใช้ทนุสาธารณประโยชน์ (ทนุบริจาค) 100,000.00             

     6.4  แผนการใช้ทนุอื่นๆ  (เปน็ไปตามระเบียบของสหกรณ์)

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

                

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563
       คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28/2563 เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด โดยเปล่ียนใช้ระเบียบใหม่ ระเบียบดังกล่าว เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการสรรหา-

คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2563" และให้ใช้บงัคับถัดจากวันที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบเปน็ต้นไป

จงึขอสรุปประเด็นที่ขอแก้ไขเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

"ข้อความทีม่ขีีดเส้นใต้ คือ เพิม่เติม/เปล่ียนแปลงและแก้ไข"

 
  
 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์พษิณุโลก จ ากดั 
ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการด าเนนิการ  พ.ศ. 2563 

..........................................................  
               อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดั   ขอ้  71 (8) และ       
ขอ้ 99(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 28 วนัที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2563  ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัท ์ให้ก  าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ษิณุโลก จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ .ศ.2563  
ดงัต่อไปน้ี 
               ขอ้   1  ระเบียบน้ีเรียกวา่     “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์ไทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดั  วา่ดว้ยการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563”  
               ขอ้   2   ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัถดัจากวนัท่ีประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบเป็นตน้ไป 
               ขอ้  3  ให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย ์ไทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดัวา่ดว้ย การสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2560 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการระเบียบอื่นใดที่มีอยู่กอ่นวนัถือใช้
ระเบียบน้ี ซ่ึงมีขอ้ก  าหนดขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีทั้งส้ิน 
               ขอ้  4   ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์           หมายความวา่    สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดั 
 สมาชิก            หมายความวา่    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดั  
 กรรมการ          หมายความวา่    กรรมการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดั 
 คณะกรรมการ    หมายความวา่    คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก         
                                                                                 จ ากดั 
 ประธานกรรมการ   หมายความวา่    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดั  
 คณะกรรมการสรรหา      หมายความวา่    คณะบุคคลซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ี 
                                                                                เกีย่วกบัการสรรหา 

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



 68วาระที่ 4.6  เรือ่งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา

คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

Annual 
THAI ARROW PHITSANULOK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,  LIMITED 

กรรมการสรรหา                  หมายความวา่    กรรมการซ่ึงไดร้ับการแต่งต ั้งจากคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ที ่
                                                                       เกีย่วกบัการสรรหา 
ประธานกรรมการสรรหา   หมายความวา่    ประธานกรรมการสรรหา ที่ไดร้ับการแต่งต ั้งจากคณะกรรมการ 
ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา    หมายความวา่    สมาชิกที่สมคัรเขา้รับการสรรหากอ่นที่จะเสนอช่ือให้มีการเลอืกตั้งเป็น            
                                                                      กรรมการด าเนินการในที่ประชุมโดยผ่านการตรวจสอบแลว้จาก 
                                                                      คณะกรรมการสรรหาวา่มีคุณสมบตัิถูกตอ้งครบถว้น 
                 ขอ้ 5  สมาชิกผูใ้ชสิ้ทธิเลือกผูเ้ขา้รับการสรรหาตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 ดงัน้ี 
 1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 3)  เป็นหรือเคยเป็นพนกังานประจ าของบริษทัไทยแอโรว ์จ  ากดั โรงงานพิษณุโลก และบริษทัใน 
                                 เครือ หรือ เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จ ากดั  
 4)  เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 
  

          คณะกรรมการสรรหา 
                ขอ้ 6  ให้คณะกรรมการแต่งต ั้ง คณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหน่ึง  มีจ  านวนไม่เกนิ 15 คน ซ่ึงมิไดส้มคัร
รับการสรรหาเป็นประธานหรือกรรมการด าเนินการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาที่ไดร้ับการแต่งต ั้งเลือกระหวา่ง
กนัเองเป็น  
 ประธานกรรมการสรรหา  1    คน 
 รองประธานกรรมการสรรหา  1    คน 
 เลขานุการกรรมการสรรหา  1    คน 
นอกนั้นเป็นกรรมการสรรหาอื่นอีกไม่เกนิ 13 คน กรรมการสรรหาชุดน้ี  มีหนา้ที่ด  าเนินการสรรหาบุคคลแลว้น า
รายช่ือบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง ตามวนั เวลา ที่คณะกรรมการประกาศไว ้และคณะกรรมการสรรหามีอ  านาจแต่งต ั้ง
อนุกรรมการสรรหาไดต้ามความเหมาะสม 
              ขอ้ 7  คณะกรรมการสรรหามีหนา้ที่ดงัน้ี 
 1)  ก  าหนดแบบฟอร์มใบสมคัร  
 2)  ก  าหนดวธีิการสรรหาเป็นแบบกากบาทบตัรลงคะแนน, ลงคะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
วธีิการ              
                                อื่นที่เป็นรูปแบบสากล  
 3)  ประกาศคุณสมบตัิของผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา 
 4)  ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา 
 5)  ประกาศเง่ือนไขเกีย่วกบัการกระท าที่ถือวา่ทุจริตที่ส่งผลต่อการสรรหา และแจง้ให้ผูเ้ขา้รับการ 
                                สรรหาทุกคนทราบ พร้อมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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 6)  ก  าหนดหมายเลขของผูเ้ขา้รับการสรรหาเพือ่เป็นกรรมการ ตามล าดบัการมาสมคัร ในกรณีที่มา  
                                 สมคัรพร้อมกนัให้ใชว้ธีิจบัฉลากเพื่อก  าหนดหมายเลข 
 7)  ประกาศรายช่ือพร้อมหมายเลขประจ าตวั รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป ของผูส้มคัรเขา้รับการ 
                                 สรรหา และรายละเอียดอื่นๆ ให้สมาชิกทราบทัว่กนักอ่นวนัลงคะแนนเสียงอย่างนอ้ย 7 วนั
 8)  ก  าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนเสียง 
 9)  ก  าหนดขั้นตอนการสรรหา กติกาต่างๆ วธีิการนบัคะแนน, การพิจารณาบตัรเสียและ/หรือการ 
                                ลงคะแนนที่ไม่สามารถยอมรับผลการลงคะแนนได้ 
 10)  จดัให้มีการสรรหาโดยการลงคะแนนเสียง นบั/ประมวลผล คะแนนเสียงและประกาศผลการ 
                                   ลงคะแนนให้เสร็จส้ิน ภายในวนัเดียวกนั พร้อมทั้งพิมพผ์ลการลงคะแนนและลงลายมือช่ือ 
                                  ก  ากบัโดย ประธาน กกต. และ กกต.จงัหวดั 
 11)  ให้ประธานกรรมการสรรหาจดัท าบญัชีรายช่ือ ผูไ้ดร้ับการสรรหาทั้งหมด พร้อมผลการ 
                                   ลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 12)  ให้ประธานสรรหาตรวจสอบความถูกตอ้ง และจดัเกบ็ขอ้มูลผลการเลือกตั้งในแต่ละปี กอ่นส่ง 
                                    มอบหีบบตัรพร้อมกุญแจ ให้ผูจ้ดัการน าไปเกบ็รักษาไว ้เป็นเวลา 30 วนั นบัจากวนัเลือกตั้ง  
                                    และ/หรือหีบบตัรลงคะแนนคืน กกต.จงัหวดั เมื่อพน้ก  าหนดแลว้ให้ผูจ้ดัการสามารถท าลาย 
                                    เอกสารดงักล่าวได ้ 
 13)  ในกรณีผูส้มคัรรับสรรหา ตอ้งการให้มีการนบัคะแนนใหม่และ/หรือดูผลการนบัคะแนนแบบ 
                                    อิเลก็ทรอนิกส์ ให้ท  าหนงัสือโดยมีผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในที่ประชุมลงลายมือช่ือรับรองอยา่งนอ้ย  
                                    50 คน ภายใน 3 วนั ส่งถึงประธานกรรมการสรรหา หากเห็นวา่มีเหตุผลสมควร ให้เปิดหีบบตัร  
                                    เลือกตั้งและ/หรือผลการนบัคะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ลงคะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ นบั 
                                    คะแนนใหม่  ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด  
 14)  พิจารณาขอ้ร้องเรียนเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตในกระบวนการสรรหาไม่วา่ข ั้นตอนใดๆ และสอบ 
                                  ขอ้เทจ็จริงเพื่อน าผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณา 
               ขอ้ 8  ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหา ตอ้งยื่นใบสมคัรต่อเจา้หนา้ที่ที่รับสมคัร ภายในก  าหนดเวลาที่คณะกรรมการ
สรรหาก  าหนด โดยตอ้งยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง 
               ขอ้ 9  สมาชิกที่เป็นบุคคลตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ที่ 64 ไม่มีสิทธิสมคัรเป็นผูเ้ขา้รับการสรรหาอนัไดแ้ก่ 
 (1)  เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2)   เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหนา้ที่ 



 70วาระที่ 4.6  เรือ่งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา

คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
 (3)   เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค  าวนิิจฉยัเป็นที่สุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการตาม
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ หนา้ที่  
                           (5)  สมาชิกซ่ึงผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บญัชี นบัแต่ปีที่ผิดนดัถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เวน้แต่การผิดนดันั้นมิไดเ้กดิขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
 (6)  ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ที่ในสหกรณ์น้ี 
 (7)  ผูซ่ึ้งมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ษิณุโลก จ ากดั  นอ้ยกวา่  2 ปี 
  

การรับรองผลการสรรหาในที่ประชุม 
               ขอ้ที่ 10  ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ให้ประธานกรรมการสรรหา น าผูท้ี่ไดร้ับการสรรหามาให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการท่ีผ่านการสรรหาในปีนั้นๆ  หากมีกรรมการท่ีผ่านการสรรหาลาออกกอ่น
การน าเสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการสรรหา น าเสนอกรรมการที่มีคะแนน
ล าดบัถดัไปขึ้นมาแทนและน าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งตามจ านวนที่ขอ้บงัคบัก  าหนด (ขอ้บงัคบัขอ้ 64) 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน  โดยผูท้ี่ไดร้ับการสรรหาตอ้งมาเขา้ร่วมใน
การประชุมใหญ่เพื่อรับการเป็นกรรมการด าเนินการในปีนั้นๆ 
  

การยกเลกิผลการสรรหา 
               ขอ้ที่ 11   มติของที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถสั่งยกเลิกผลการสรรหาบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ถา้
พบวา่มีความผิดพลาดในกระบวนการสรรหาอนัส่งผลกระทบและไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่นที่เขา้รับการสรรหาได ้
และอาจมีมติไม่เสนอช่ือบุคคลผูไ้ดร้ับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาดว้ยเหตุอนัเช่ือไดว้า่มีการทุจริต
อนัเกีย่วเน่ืองจากการสรรหา 
              การร้องเรียนเพื่อไม่ให้เสนอช่ือผูไ้ดร้ับการสรรหาต่อที่ประชุม ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสรรหากอ่นวนั
ประชุมใหญ่ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
               ขอ้ที่ 12  นอกเหนือจากที่ก  าหนดในระเบียบน้ี ขอ้ก  าหนดใดที่จะเป็นประโยชนต่์อการสรรหาจะตอ้งน าเขา้
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกอ่น 
              ให้ประธานกรรมการ เป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 
 
             ประกาศ  ณ  วนัที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563    
                        ลงช่ือ     
               (นายปรีชา  ทองยิ้ม) 
               ประธานกรรมการ 
           สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก   จ  ากดั   

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 

มติที่ประชุม : อนุมตัิเป็นเอกฉันท์ 
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วาระที่ 4.7  เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

               และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2564

อาศัยข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั ฉบบัที ่2 พ.ศ.2561

ข้อ 94. ผู้ตรวจสอบกจิการ ใหท้ีป่ระชมุใหญ่เลือกต้ังสมาชกิหรือบคุคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถในด้านธุรกจิ การเงิน การบญัช ีการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์  กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัสหกรณ์และมีคุณสมบติัเปน็ผู้ผ่านการอบรมตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น

ทีไ่ด้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องหา้มของ  ผู้ตรวจสอบกจิการ

ตามระเบยีบของนายทะเบยีนสหกรณ์  จํานวนสองคน  เปน็ผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์

ข้อ 94/1  ขัน้ตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ

ผู้ตรวจสอบกจิการและพจิารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกจิการทีม่ีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องหา้มตาม

ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กําหนดแล้วนําเสนอชือ่ผู้ตรวจสอบกจิการทีผ่่านการคัดเลือกใหท้ีป่ระชมุใหญ่

เลือกต้ังและใหผู้้ได้รับเลือกต้ังทีม่ีคะแนนสูงสุด  จํานวนสองคน  เปน็ตรวจสอบกจิการหากมีคะแนนเทา่กนั

ใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  และใหผู้้ทีไ่ด้รับเลือกต้ังลําดับคะแนนรองลงมาเปน็ผู้ตรวจสอบกจิการ

สํารองจํานวนสองคน

คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติใหส้หกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกจิการจํานวน 2 คน โดย

วาระในการดํารงตําแหน่ง 1  ป ีทัง้นี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบติัดังนี้

1.  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  หรือหน่วยงานอื่นทีไ่ด้รับการรองรับ

จากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์

2.  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการ พ .ศ.2559

ทัง้นี้  ใหผู้้สนใจสมัครผู้ตรวจสอบกจิการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย

จํานวน 2 รูป  พร้อมสําเนาวุฒิบตัรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกจิการได้ทีสํ่านักงานสหกรณ์ฯ

ต้ังแต่วันที ่12 - 25 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาทําการของสหกรณ์  ทัง้นี้คณะกรรมการดําเนินการจะ

เสนอรายชือ่ผู้สมัครทีจ่ะเปน็ผู้ตรวจสอบกจิการใหท้ีป่ระชมุใหญ่สามัญประจําป ี2563 พจิารณาเลือกต้ังต่อไป

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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รายช่ือผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564

1. นายจงรักษ์  สุพลจิตร์

2. นางสาวพรพรรณ  อินทร์ใหญ่

3. นางสาววนิดา  บญุสุคนธกลุ

ใหส้หกรณ์มีผู้ตรวจสอบกจิการซ่ึงสามารถตรวจสอบการเงินและการบญัชขีองสหกรณ์

เพื่อประเมินผลและเสนอแนะและสามารถตรวจสอบการดําเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินผล

การปฎิบติังานรวมถึงใหคํ้าแนะนําและข้อปรึกษาเกีย่วกบังานสหกรณ์มีผู้เสนอชือ่ดังต่อไปนี้

1. นายจงรักษ์  สุพลจิตร์

2. นางสาววนิดา  บุญสุคนธกุล

และกําหนดค่าตอบแทนดังนี้ คือ  2,000  บาท/คน/เดือน

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน

     ประจ าปี 2564
          ประธานในทีป่ระชมุ  แจ้งว่า  พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา  69  ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งต้ัง

ผู้สอบบญัชเีพื่อตรวจสอบบญัชขีองสหกรณ์  และเนื่องจากสหกรณ์มีทนุดําเนินงานเกนิกว่า 100 ล้านบาท

จึงต้องจัดจ้างผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเพื่อตรวจรับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก 

จํากดั ประจําปบีญัช ี 2564 มีผู้สอบบญัช ีเสนอใหบ้ริการ 1 ราย คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้

นําเสนอทีป่ระชมุใหญ่จํานวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดเพื่อใหท้ีป่ระชมุใหญ่พจิารณาดังต่อไปนี้

หมายเหตุ  : สหกรณ์ฯ ได้ติดต่อผู้สอบบญัชภีาคเอกชน จํานวน 2 แหง่ ไม่ได้รับการน าเสนอบริการสอบบญัชี

  1. สํานักงาน เอส.เอ.ท.ี แอ็คเคาน์แทน็ จํากดั ทีอ่ยู่ 10 ซ.11 819 ถ.พชิยัสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง

     จ.พษิณุโลก 65000 Tel : 055-000-565

  2. สํานักงาน ศุภวัฒการบญัช ี233/45 พระองค์ดํา ถนน พระองค์ดํา ต.ในเมือง อ.เมือง 

     จ.พษิณุโลก 65000 Tel : 055-303-611

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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วาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน

      ประจ าปี 2564 (ต่อ)
นางอมรรัตน์  วัฒนวิจิตร

60,000.00 บาท (หกหมืน่บาทถ้วน)

74/1 หมู ่4 ต.บา้นบุง่  อ.เมือง  จ.พจิิตร  66000

ตามทีส่หกรณ์ฯ มีความประสงค์ทีจ่ะใหข้้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์  

สําหรับปส้ิีนสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าขอเสนอการรับงานและทําความ

เข้าใจของข้าพเจ้าเกีย่วกบังานสอบบญัชสีหกรณ์ตามหนังสือฉบบันี้  การตรวจสอบ

ของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน

ข้าพเจ้าจะปฏิบติังานตรวจสอบโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการสอบบญัชแีละ

ระเบยีบ นายทะเบยีนสหกรณ์  ซ่ึงกําหนดใหข้้าพเจ้าต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดใน

จรรยาบรรณของผู้สอบบญัชสีหกรณ์ การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการ

สอบบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ รวมถึงการทีข่้าพเจ้าใชดุ้ลพนิิจและการ

สังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของ

ข้าพเจ้ารวมถึงการใชวิ้ธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเทจ็จริงอันเปน็สาระสําคัญในงบการเงิน (2) ทําความเข้าใจใน

ระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง และมอบหมายใหผู้้ชว่ย

ผู้สอบบญัช ีเข้าตรวจสอบบญัชอีย่างน้อยปลีะ 3 คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า 1-2 วันทํา

การ โดยมีจํานวนผู้ชว่ยผู้สอบบญัชไีม่น้อยกว่า 3 คน

รายการอื่นๆ ทีไ่ม่ได้แสดงเปน็ไปตามหนังสือเสนอบริการสอบบญัช ี จึงขอเสนอทีป่ระชมุใหญ่

พจิารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบญัช ีประจําป ี2564

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

การเข้าปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียม/ต่อปี

ที่อยู่

วัตถุประสงค์และ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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วาระที่ 4.9  เรื่องพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 29/2564

           ตามข้อบงัคับของสหกรณ์  ข้อ 64 ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงทีป่ระชมุใหญ่เลือกต้ังจากสมาชกิ

คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่28/2563 ตามระเบยีบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ พ.ศ. 2563

เสนอการสรรหาคณะกรรมการชดุที ่29 ประจําป ี2564 ไว้ดังนี้

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน ชดุที ่28/2563  อยู่ตามวาระและออกตามวาระ จํานวน 15 ทา่น

ดังมีรายชือ่ต่อไปนี้

ล าดับ วาระ / ปี

1 นางสาวบญุญานุช เพชรนิล อยู่ตามวาระ วาระที ่ 1  ป ี 1

2 นายวิทยา นวลศรี อยู่ตามวาระ วาระที ่ 1  ป ี 1

3 นายเลียม บญุเกดิกลู อยู่ตามวาระ วาระที ่ 1  ป ี 1

4 นายศุภชยั ปงิวงษ์ อยู่ตามวาระ วาระที ่ 1  ป ี 1

5 นายสมหมาย จําปทีอง ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที ่ 1  ป ี 2

6 นายคมสันต์ คงคอน ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที ่ 1  ป ี 2

7 นายรุ่งโรจน์ งามสอาด ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที ่ 1  ป ี 2

8 นายสาโรจน์ ทบัทมิ ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที ่ 1  ป ี 2

9 นางปราณี เรืองศิริ ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที ่ 1  ป ี 2

10 นางสาวนุชนาตร ไชยวุฒิ อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 1

11 นางสาวภัทรสุดา แสงสวัสด์ิ อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 1

12 นางนิษฐกานต์ พดัเถือ่น อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 1

13 ว่าที ่ร.ต. สมชาย คงกลุ ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 2

14 นายพยุงศักด์ิ เขียวทบัทมิ ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 2

15 นายปรีชา ทองย้ิม ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 2

ช่ือ-นามสกุล สถานะ

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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2.  ให้เลือกต้ัง ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการเพิ่มอกี  7  คน 
3.  ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการชดุที ่29/2564 
     เปดิรับสมัครวันที ่12 - 25 พฤศจิกายน 2563 ลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการตามระเบยีบสหกรณ์ 
     วันที ่24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ บริษทัไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานพษิณุโลก)
4.  ประกาศ แต่งต้ังคณะกรรมการกลางการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการชดุที ่29/2564 เพื่อให้อํานาจ
     จัดการการสรรหาคณะกรรมการสรรหาจํานวน 8 ทา่น ประธานกรรมการสรรหา 1 ทา่น 
     คือ คุณปรัชญา  ชลธิชาชลาลักษณ์
5.  การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการชดุที ่29/2564 กําหนดวิธีการลงคะแนนแบบอเิล็กทรอนิกส์ โดยอาศัย
     ระเบยีบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2563

สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณชุ์ดที่ 29/2564 ตามระเบียบของสหกรณ ์ดังน้ี
             ทีป่ระชมุมีมติเปน็เอกฉนัทเ์ลือกประธานกรรมการ 1 ทา่น และ กรรมการดําเนินการเพิ่มอกี 7 ทา่น 
ในตําแหน่งกรรมการ 7 ทา่น ลงคะแนนสรรหา วันที ่24  ธันวาคม พ.ศ.2563 สถานที ่บริษทัไทยแอโรว์ จํากัด
(โรงงานพษิณุโลก) เร่ิมเวลาลงคะแนน  11.00 - 16.00 น. เร่ิมรวมคะแนนสรรหา เวลา  : 16.05 - 16.25 น.

เปอร์เซ็น

จํานวนสมาชกิสามัญทัง้หมด 2,060 คน 100.00 %

จํานวนผู้มาลงทะเบยีนเพื่อใชสิ้ทธิ 1,530 คน 74.27 %

จํานวนผู้ลงคะแนนและใชสิ้ทธิ 1,464 คน 71.07 %

จํานวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน (Vote no) 17 คน 0.83 %

จํานวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 49 คน 2.38 %

(ลงทะเบยีนแต่ไม่ใชสิ้ทธิ)

จํานวนผู้ไม่มาใชสิ้ทธิ 530 คน 25.73 %

หมายเหตุ  * คือ จํานวนสมาชกิ ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

จํานวนผู้สมัครเขา้รับการสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการทัง้หมด 3 ทา่น และได้แสดงคะแนนตามตาราง
โดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปน้อยสุด

หมายเลข คะแนน

ผู้สมัคร ที่ได้

1 นายรุ่งโรจน์ งามสอาด 938           

2 นางสาวขวัญยืน โพธิ 364           

3 นายอําพล พงษพ์านิช 162           

1

2

3

เลือกต าแหน่งประธานกรรมการได้ 1 ท่าน

ต าแหน่งประธาน

จ านวน

ช่ือผู้สมัคร
ล าดับที่ได้

รับเลือก

รายการ

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 

* 
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จํานวนสมาชกิสามัญทัง้หมด 2,060 คน 100.00 %

จํานวนผู้มาลงทะเบยีนใชสิ้ทธิ 1,530 คน 74.27 %

จํานวนผู้ลงคะแนนและใชสิ้ทธิ 1,464 คน 71.07 %

จํานวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน (Vote no) 17 คน 0.83 %

จํานวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 49 คน 2.38 %

(ลงทะเบยีนแต่ไม่ใชสิ้ทธิ)

จํานวนผู้ไม่มาใชสิ้ทธิ 530 คน 25.73 %

หมายเหตุ  * คือ จํานวนสมาชกิ ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

จํานวนผู้สมัครเขา้รับการสรรหาตําแหน่งกรรมการทัง้หมด 13 ทา่น และได้แสดงคะแนนตามตาราง 

โดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปน้อยสุด

หมายเลข คะแนน ล าดับที่ได้

ผู้สมัคร ที่ได้ รับเลือก

6 นายบญุเลิศ สุวรรณเวช 1,016      1

1 นางสาวเพญ็ประภา คนเทีย่ง 934        2

3 นายคมสันต์ คงคอน 768        3

9 นายสาโรจน์ ทบัทมิ 702        4

8 นายสมศักด์ิ อุน่บญุ 685        5

5 นายสมหมาย จําปทีอง 673        6

2 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ 641        7

4 นางปราณี เรืองศิริ 607        8

10 นายสมชาย เปยีคํา 450        9

13 นายนพดล ราศรีชยั 426        10

7 นางพนารัตน์ ยอดจันทร์ 370        11

11 นางสาวสิริกร ดอนดีไพร 263        12

12 นางสาวพนิตสุภา นวลเกิด 187        13

หมายเหตุ  สมาชกิสมทบ  ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในการลงคะแนนสรรหา  ตามขอ้บงัคับสหกรณ์ฯ

ต าแหน่งกรรมการ

เลือกต าแหน่งกรรมการได้ 7 ท่าน

ช่ือผู้สมัคร

จ านวน เปอร์เซ็นรายการ

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 

* 
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ล าดับ สถานะ ตามวาระ / ปี

1 นายบญุเลิศ สุวรรณเวช อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 1

2 นางสาวเพญ็ประภา คนเทีย่ง อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 1

3 นายสมศักด์ิ อุ่นบญุ อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 1

4 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 1

5 นายวิทยา นวลศรี อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 2

6 นายศุภชยั ปงิวงษ์ อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 2

7 นายเลียม บญุเกดิกลู อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 2

8 นางสาวบญุญานุช เพชรนิล อยู่ตามวาระ วาระที ่1   ป ี 2

9 นายรุ่งโรจน์ งามสอาด อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 1

10 นายสมหมาย จําปทีอง อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 1

11 นายคมสันต์ คงคอน อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 1

12 นายสาโรจน์ ทบัทมิ อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 1

13 นางนิษฐกานต์ พดัเถือ่น อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 2

14 นางสาวภัทรสุดา แสงสวัสด์ิ อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 2

15 นางสาวนุชนาตร ไชยวุฒิ อยู่ตามวาระ วาระที ่ 2  ป ี 2

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

ช่ือ-นามสกุล

วาระกรรมการด าเนินงาน ชุดที่ 29/2564

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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เนื่องด้วยการบริหารงานสหกรณ์ฯ ครบรอบทางบญัช ีป ี2563 แล้ว หลังจากการดําเนินงาน

สหกรณ์ฯ ได้มีการจ่ายเงินปนัผล, เงินเฉล่ียคืนและเงินรอจ่ายคืน(ลาออก) แต่ปรากฏว่ามีสมาชกิบางส่วน

ไม่ได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว จึงทําใหม้ีเงินค้างจ่ายคืนแกส่มาชกิเปน็จํานวนเงินทัง้ส้ิน 23,791.00 บาท

(สองหมืน่สามพนัเจ็ดร้อยเกา้สิบเอ็ดบาทถ้วน)

รายละเอียดดังนี้

เงินปนัผล จํานวน 18,588.00      บาท

เงินเฉล่ียคืน จํานวน 5,126.00       บาท

เงินรอจ่ายคืน (ลาออก) จํานวน 77.00           บาท

รวม 23,791.00      บาท

ดังนั้นสหกรณ์ฯ   จึงแจ้งใหเ้พื่อนสมาชกิทียั่งไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากสหกรณ์  ใหม้าติดต่อ

ขอรับเงินและหากไม่มาติดต่อขอรับเงินกบัทางสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ฯ จะดําเนินการตามประกาศของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอาศัยที ่กษ 0406/ว.25758  ลงวันที ่ 25 สิงหาคม  2540  ต่อไป

จึงเรียนมาใหส้มาชกิรับทราบทกุทา่น และทางสหกรณ์ฯ จะทําการปดิประกาศใหส้มาชกิ

รับทราบ ณ ทีท่ําการสหกรณ์

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4.10 เรื่องเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 
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วาระที่ 5.1   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
คุณรังสรรค์  แก่นมณี  นักวิชาการอาวุโสสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

          กอ่นอื่นผมต้องขอแสดงความดีใจกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จํากดั ผลประกอบการ

ถ้าพดูถึงในอัตราเงิน 100 บาท เรามีกําไรดีกว่าปทีีแ่ล้ว แต่การเติบโตของกําไรอาจจะมีการตกลงไปบา้งนิด- 

หน่อย ทัง้นี้ ผมกําลังจะบอกว่าผลการประกอบการวัดผลจากอะไร ส่ิงนี้กําลังจะบอกถึงผลการทํางานของ

คณะกรรมการในแต่ละปว่ีาวัดผลอย่างไร ซ่ึงวัดผลได้จากทางบญัช,ี ผลประกอบการ และส่ิงทีส่มาชกิได้จาก

สหกรณ์นั้นคือปลายนํ้า ปลายนํ้าคืออะไร เวลามีกําไรและจัดสรรกําไร สมาชกิดูจากการจัดสรรกําไรจากเงิน 

100 บาท มากสุดหรือยังใหดู้ในวาระการจัดสรรกําไรประจําเดือนในอัตราร้อยละ ถ้าเอาเงินปนัผลเฉล่ียคืน

บวกกนัทัง้จํานวนร้อยละบนัทกึทัง้ป ีถึงแม้เงินปนัผลในอัตราร้อยละ 5.7 เสมือน จะน้อยกว่าร้อยละ 5.9 

ในปทีีแ่ล้ว แต่สมาชกิกต้็องเข้าใจทีม่าทีไ่ปว่ากลางนํ้ามาอย่างไร กลางนํ้าปทีีแ่ล้วทีสํ่าคัญทีไ่ด้ประโยชน์คือ 

มีการพกัชําระหนี้สมาชกิทีกู่เ้งิน มีการกูเ้งินปนัผล และบางงานกม็ีพจิารณาหลายคร้ัง

          ในสถานการณ์โควิด 19 ทัง้นี้คณะกรรมการยังมีโครงการพกัชําระหนี้ พจิารณารวมถึงโครงการลด

ส่วนหุน้ทีม่าในเร่ืองของการกูเ้งินปนัผล และพจิารณาการทํางานทีม่ีออกมากกว่าสถานการณ์ปกติทีไ่ด้รับ

งบประมาณมาในปทีีผ่่านมาจึงทําใหม้ีค่าใชจ้่ายทีเ่กนิไป ขอใหส้มาชกิเข้าใจด้วย จึงทําใหส่้งผลกบัการทํางาน

และส่งผลใหส้มาชกิได้เยียวยาและชว่ยเหลือตรงนี้เชน่กนั เงิน 15,000 - 16,000 บาททีเ่กนิไปในเร่ืองนี้กเ็กดิ

มาจากการทีต้่องมีการพจิารณาโครงการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เพื่อชว่ยเหลือสมาชกิใหไ้ด้ผลประโยชน์ต่อสมาชกิ

ขอใหเ้ข้าใจด้วย

          ผมจะบอกใหเ้ข้าใจในอัตราดอกเบีย้เงินกูข้องสหกรณ์ปทีีแ่ล้ว สหกรณ์คิดอัตราดอกเบีย้ร้อย 6.5  

เปน็เวลา 5 เดือน และคิดอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6 เปน็เวลา 7 เดือน พอมาคิดเปน็ต้นทนุเฉล่ีย สมาชกิจะเสีย

อัตราดอกเบีย้เพยีง 6.20 บาท ปทีีแ่ล้วเราเสีย 6.20 บาท ณ วันนี้ใน 6.20 บาท เสียไป 100 บาท ได้คืน

เท่าไหร่ 10 บาท กลับมาคิด 6.20 บาท เทยีบแล้วเราเสียอัตราดอกเบีย้ 5.58 บาท ซ่ึงน้อยกว่าตัวเลขทีล่งทนุ

คือ 5.70 บาท คือคนทีล่งทนุในหุน้ของสหกรณ์ซ่ึงกําลังจะบอกว่ามันเปน็ความเส่ียงและอันตรายกบัสหกรณ์

คือ กูหุ้น้ของตนเองแล้วมาถือหุน้ได้กําไรอยู่ 12 สตางค์ มันสูงกว่าดอกเบีย้ปลายนํ้า จึงขอใหส้หกรณ์ระมัด-

ระวังในอัตราการปนัผลกบัเฉล่ียคืนในปหีน้าด้วย ผมจึงเปรียบเทยีบว่า กรรมการเปน็เรือ สมาชกิเปน็นํ้า 

วาระที่ 5  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
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วาระที่ 5.1   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)

ดังนั้นสมาชกิควรเข้าใจกรรมการในการบริหาร เข้าใจการส่ือสารและต้องพดูเร่ืองจริง เข้าใจระเบยีบ 

เข้าใจกรรมการและถ้อยทถี้อยอาศัยซ่ึงกนัและกนั ถ้าเปน็นํ้าทีไ่ม่ดีกจ็ะมีเร่ืองหนี้สิน บตัรเครดิตการ์ด อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ 24/ป ีหนี้สินบคุคลเกีย่วข้องกบันิติกรรม เชน่ ธนาคารทหารไทยใหกู้ ้หนี้บา้น หนี้ร้านค้า (สด) อย่าตาม

กระแส หนี้หว่งรัก (หว่งลูก) ขอใหพ้อประมาณในการส่งลูกเรียนตามทีต่่างๆ

          จุดแข็งของทนุปเีงินเดือน

          1. ความแน่นอน บริหารจัดการเงินใหดี้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

          2. มีเวลา มีวันหยุด 2 วัน ทํายังไงใหม้ีรายได้เสริมจากงานเสริม

          3. มีความอดทน อดออม วางแผนในการออมใหดี้ มีวินัยในการออม

          ต้องดูแลตัวเองได้

          1. ใหเ้ปน็สมาชกิทีม่ีคุณภาพ

          2. ใหดํ้าเนินชวิีตทีดี่มีคุณภาพภาคหน้า

          3. ขอใหส้มาชกิทกุทา่นทีดี่มีคุณภาพ

          4. อายุ 55 ป ีเกษียณอายุ อย่างน้อยกข็อใหห้นี้กบัเงินทีใ่ชพ้อดีกนั ไม่มีหนี้สินติดตัวออกไป

    

คุณสมศักด์ิ  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

          ผมต้องแสดงความยินดีทีดํ่าเนินธุรกจิมาถึงวันนี้ ซ้ึงใจและดีใจทีท่กุทา่นมีความรู้ ส่ิงไหนทีม่ันถูก

ส่ิงไหนทีไ่ม่ใช ่ในการแสดงความคิดเหน็และอภิปราย กฎหมายสหกรณ์แบง่เปน็ 2 ประเภท กฎกระทรวงจะ

อยู่ระหว่างรัฐมนตรีลงนาม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯนั้นทําผิดทางกระทรวงเลยต้องต้ังกฎหมายมา 13 ฉบบั

ปฏิบติัตามกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบติัตามกจ็ะถูกผู้ตรวจสอบบญัชทีว้งติงต่อสหกรณ์ วันที ่2 พฤศจิกายน 2535

เข้าปทีี ่29 ดูแลและกํากบัโดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัด การบริหารงานต้องทําหน้าทีข่องเราใหดี้ กใ็คร่หวัง

ใหบ้รรลุตามประกาศ ทางสหกรณ์จังหวัดกยิ็นดีในเร่ือง การใหคํ้าปรึกษาและแนะนําได้ กรณีพบว่าไม่ถูกต้อง

กป็รึกษาได้ ขอใหร้ะวังในเร่ือง การดูแลในเร่ืองโรคระบาดโควิด 19 ตรงนี้ด้วย ขอใหส้มาชกิทกุทา่นสมหวัง

และรอดพน้จากโรคร้าย ฝากเชญิชวนใหท้กุทา่นมาใชบ้ริการได้ทีส่หกรณ์จังหวัดได้
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วาระที่ 5.2   ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
คุณภัคจิรา  มันทากาศ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ

             ผู้กํากบัดูแลสหกรณ์ มีสมาชกิได้ต้ังภาระ ทําหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลและการดําเนินงานของสหกรณ์

หรือไม่ถ้ามีข้อทีไ่ม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกนักจ็ะถูกติงในการทํางานทกุคร้ัง การตรวจสอบไม่ได้เข้ามาประชมุ

ประจําเดือนแต่จะมาเปน็คร้ังคราว แล้วเข้าประชมุเรากใ็หข้้อสังเกตและข้อชีแ้นะแกส่หกรณ์

ทํากําไร 50 ล้าน ถือว่า : สภาพคล่องทางการเงิน 0.08 สินทรัพย์+เงินหมุนเวียน = สภาพคล่อง ถ้าเกนิกว่า 1

ถือว่าดี ถ้าลูกหนี้ชําระหนี้ไม่ตามกําหนดกดี็ แต่ถ้าลูกหนี้ชําระหนี้ไม่หมดกถ็ือว่าไม่ดี ซ่ึงดูจากงบการเงินจะเหน็

ได้ว่าไม่มีบญัชค่ีาเผ่ือหนี้เลย ไม่ปรากฏว่ามีการเกบ็ไม่มีเลย มีการเกบ็ได้หมด 100% ถ้ามีเราต้องต้ังบญัชค่ีาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญด้วย ถ้าจะวิเคราะหส์ถานะการเงินของสหกรณ์ 0.05 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์พอใช ้เนื่องจากทนุสํารอง

ของทา่นยังไม่เพยีงพอเราจึงต้องเพิ่มทนุสํารองใหม้ากขึน้ ไม่มีเกณฑ์เงินสีแดง มีสีเหลืองคือค่าใชจ้่าย ทา่นอยู่

ในเกณฑ์ทีดี่ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว อัตราสภาพคล่องสามารถเกบ็ได้หมด การเกบ็หนี้จะเปน็สีเขียว การเกบ็

หนี้ท่ีได้สหกรณ์ ถ้าสมมติว่าปหีน้ามีสมาชกิไม่จ่ายกใ็หร้ะวังเร่ืองนี้ด้วย จึงฝากใหผู้้ตรวจสอบกจิการตรวจสอบ

ด้วยว่าผ่านการอบรมแล้วหรือยัง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกจิการทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูจะมีการเข้าฝึกอบรม

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามารถเข้าไปแนะนําเร่ืองการปรับปรุงบญัช ีควรมีการแสดงรายการใหช้ดัเจน เชน่

ค่าตอบแทนอาจจะยังไม่ชดัเจน เพื่อใหส้มาชกิได้อ่านได้ชว่ยใหดี้ขึน้ต่อไป ทางสํานักงานตรวจบญัชกียั็งได้รับ

ฟงัคําร้องเรียนจากผลกําไร ซ่ึงสหกรณ์ใหผ้ลกําไรตอบแทนค่อนข้างสูง ถ้ามีอะไรใหสํ้านักงานตรวจสอบบญัชี

ชว่ยเหลือกยิ็นดีตรงนี้

วาระที่ 5.3  อ่ืน ๆ
          นายรุ่งโรจน์  งามสอาด กรรมการ/ผู้จัดการ ได้เสนอระเบยีบข้อบงัคับ ข้อ 89. การมอบหมายงานใน

หน้าทีผู้่จัดการใหก้รรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่

อยู่ในฐานะทีจ่ะจัดจ้างเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงาน

ในหน้าทีผู้่จัดการใหก้รรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควรแต่ต้องไม่เกนิ 5 ป ี

          สหกรณ์กอ่ต้ังมา 29 ป ีปนีี้ได้รับการทว้งติงจากกลุ่มตรวจการตักเตือนด้วยวาจามาแล้ว สหกรณ์ได้

รายงานกิจการประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากดั 



 82
วาระที่ 5.3  อ่ืน ๆ (ต่อ)
ดําเนินการผิดอยู่ ทา่นมีอํานาจในการไม่รับจดทะเบยีนของสหกรณ์ได้ ผู้สอบบญัชนี่าจะมีการทําใหถู้กต้องตรงนี้ด้วย

คุณอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร ขอชีแ้จงใหส้มาชกิรับทราบไว้ ส่วนจะมีการการดําเนินการอะไรยังไงกข็อแจ้งใหท้ราบต่อไป

          สมาชกิเลขที ่0509 คุณนิติพร ศีลจันทร์ ได้สอบถามเร่ืองการซ้ือหุน้เพิ่ม เหตุผลของการไม่สามารถซ้ือหุน้ 

เพิ่มได้ กรรมการ/ผู้จัดการ บอกรายละเอียดและเหตุผล หลังจากนั้นประธานกรรมการกล่าวปดิการประชมุ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานในทีป่ระชมุ ขอขอบคุณทกุทา่นทีไ่ด้สละเวลามาร่วมประชมุใหญ่สามัญ ประจําป ี2564  

ในวันนี้และขอปดิการประชมุ   ปิดประชุม  เวลา 14.00 น.

ประธานในทีป่ระชมุ

เลขานุการบนัทกึการประชมุ

ลงชือ่        

         (นายปรีชา  ทองย้ิม)

ลงชือ่

        (นางนิษฐกานต์ พดัเถือ่น)
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