สารบัญ
วาระที่

เรื่อง

หน้า

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 27 / 2562
วาระที่ 1 เรือ่ งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ
วาระที่ 2.1 เรือ่ งรายงานจํานวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2562
วาระที่ 2.2 เรือ่ งรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2562

1
2
2
2
3

- ด้านการบริหาร

3

- ด้านเทคโนโลยี

8

- ด้านสวัสดิการ

8

- ด้านสาธารณประโยชน์

10

- ด้านการศึกษาอบรม

12

- ด้านระเบียบและกฎหมายสหกรณ์

17

วาระที่ 2.3 เรือ่ งรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2562

21

วาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 3.1 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด ประจําปี 2562

27

- หนังสือรับรองสหกรณ์

27

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

30

- รายงานของผูส้ อบบัญชี

33

- รายงานผลการประเมินชัน้ คุณภาพการควบคุมภายใน (แบบ RQ 2)

37

- งบแสดงฐานะการเงิน

38

- งบกําไรขาดทุน

40

- งบกระแสเงินสด

42

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

45

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

สารบัญ (ต่อ)
วาระที่

เรื่อง

หน้า

วาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา (ต่อ)
วาระที่ 3.2 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562

51

วาระที่ 3.3 เรือ่ งพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ ืมหรือการคํา้ ประกันของสหกรณ์ ประจําปี 2563
วาระที่ 3.4 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายรับ-จ่าย ของสหกรณ์ ประจําปี 2563
วาระที่ 3.5 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิแผนดําเนินงาน ประจําปี 2563

52

วาระที่ 3.6 เรือ่ งพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
วาระที่ 3.7 เรือ่ งพิจารณาเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์และกําหนด

66

53
64
74

ค่าตอบแทน ประจําปี 2563
วาระที่ 3.8 เรือ่ งพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและค่าตอบแทน ประจําปี 2563
วาระที่ 3.9 เรือ่ งพิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28 / 2563
- สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชดุ ที่ 28 / 2563
วาระที่ 3.10 เรือ่ งเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)

75
77
79
81

วาระที่ 4 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 4.1 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก

82

วาระที่ 4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
วาระที่ 4.3 อื่น ๆ
วาระที่ 5 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
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สารจาก นายฉัตรชัย โนวิรัมย์
ผู้จัดการโรงงาน บริษัทไทยแอโรว์ จากัด (โรงงานพิษณุโลก)
บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานพิษณุโลก) ได้ก่อตัง้ และดําเนินธุรกิจมาแล้วเป็ นระยะเวลา 27 ปี
ซึ่งเมื่อในอดีตนัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์เองได้รวมอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จํากัด
และช่วงหลังได้มีการแยกตัวออกมาบริหารจัดการเองเป็ นเอกเทศน์และก่อตัง้ เป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด ซึ่งถือได้วา่ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นองค์กรหนึ่งที่มีความมั่นคงและเจริญ
รุง่ เรืองต่อเนื่องเรือ่ ยมาจนถึงปั จจุบนั นี ้ นัน้ หมายถึงว่าคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสหกรณ์ฯ
เองได้ทาํ งานร่วมกันอย่างเป็ นระบบและเข้าอกเข้าใจกันด้วยดีเสมอมา
สิง่ ที่ผมขอให้ทงั้ สองฝ่ ายได้ระลึกอยูเ่ สมอคือ คําว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็ นองค์กรหนึ่งที่ทาํ หน้าที่
ในการบริหารจัดการเงินออมของมวลสมาชิก เพือ่ วัตถุประสงค์ในการออมและสํารองเงินไว้
เมื่อตอนที่เราเกษียนอายุในอนาคต จึงอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ใช้เงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
โดยลดละการนําเอาเงินอนาคตมาใช้ลว่ งหน้าอย่างไม่เกิดประโยชน์กล่าวโดยรวมก็คือมีการใช้เงินอย่าง
มีวนิ ยั และระเบียบแบบแผนนั่นเอง เพือ่ ลดความเสีย่ งต่างๆที่อาจจะเกิดขึน้ ขณะเดียวกันในปั จจุบนั นี ้
สภาพเศรษฐกิจของไทยและของโลกมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงดังที่ทกุ ท่านทราบอยู่
แล้ว ยิง่ ทําให้เราต้องระมัดระวังในการเงินเป็ นอย่างมาก
อีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ "ความยุติธรรม" ขอให้ทงั้ สองฝ่ าย ทัง้ ฝ่ ายกรรมการและฝ่ ายสมาชิก
ได้บริหารจัดการองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จํากัด ร่วมกันอย่างยุติธรรมและเป็ นธรรม
เพือ่ เป็ นการรักษาและสืบทอดองค์กรนีใ้ ห้อยูร่ อดตลอดไปจนถึงพนักงานบุคคลรุน่ หลังๆให้ยาวนานที่สดุ
เท่ากับการคงอยูข่ องบริษัทไทยแอโรว์ จํากัด โรงงานพิษณุโลกแห่งนี ้
สิง่ ใดๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก ได้ทาํ เพือ่ เป็ นประโยชน์ตอ่ มวลสมาชิก
ผมในฐานะผูจ้ ดั การโรงงาน มีความยินดีอย่างยิง่ ที่จะสนับสนุนให้มีการดําเนินและให้องค์กรนีไ้ ด้อยูค่ กู่ บั
พนักงานทุกคนตลอดไป
นายฉัตรชัย โนวิรมั ย์
(ผูจ้ ดั การโรงงาน)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จำกัด
THAI ARROW PHITSANULOK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

230 หมู่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055 –245220 – 34 ต่อ 111

ที่ สอ 179/2562
วันที่ 22 มกราคม 2563
เรือ่ ง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
เรียน กรรมการ / ผูจ้ ดั การโรงงาน / รองผูจ้ ดั การโรงงาน / ผูจ้ ดั การฝ่ าย / ผูจ้ ดั การแผนก / สมาชิก
สิง่ ที่สง่ มาด้วย รายงานประจําปี 2562 จํานวน 1 ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด ชุดที่ 27 ประจําปี
2562 ได้ปฏิบตั ิงานมาครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิและ
รับทราบเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรือ่ งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ
วาระที่ 2.1 เรือ่ งรายงานจํานวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2562
วาระที่ 2.2 เรือ่ งรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2562
วาระที่ 2.3 เรือ่ งรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2562
วาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 3.1 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ประจําปี 2562
วาระที่ 3.2 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562
วาระที่ 3.3 เรือ่ งพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ ืมหรือการคํา้ ประกันของสหกรณ์ ประจําปี 2563
วาระที่ 3.4 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายรับ-จ่าย ของสหกรณ์ ประจําปี 2563
วาระที่ 3.5 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ิแผนดําเนินงาน ประจําปี 2563
วาระที่ 3.6 เรือ่ งพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
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วาระที่ 3.7 เรือ่ งพิจารณาเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์และกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2563
วาระที่ 3.8 เรือ่ งพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและค่าตอบแทน ประจําปี 2563
วาระที่ 3.9 เรือ่ งพิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28 / 2563
- สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชดุ ที่ 28 / 2563
วาระที่ 3.10 เรือ่ งเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)
วาระที่ 4 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 4.1 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก
วาระที่ 4.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
วาระที่ 4.3 อื่น ๆ
วาระที่ 5 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
จึงเรียนมาเพือ่ ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นเพือ่ รักษาผลประโยชน์และเพือ่ ความมั่นคงของสหกรณ์ฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรีชา ทองยิม้ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก

(สําเนา)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ครั้งที่ 1 / 2562
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)
สมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุม 473 คน สมาชิกทัง้ หมด 2,166 คน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1

คุณรังสรรค์

แก่นมณี

ตัวแทนสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก

2

คุณภัคจิรา

มันทากาศ

ตัวแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

3

คุณฉัตรชัย

โนวิรมั ย์

ตัวแทนจากบริษัทไทยแอโรว์ จํากัด

4

คุณอัญชลี

อินทร์ประสิทธิ์

ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์

5

คุณจงรักษ์

สุพลจิตร์

ผูต้ รวจสอบกิจการ

6

คุณวิรุฬห์โรจน์

ศรีสยาม

ผูต้ รวจสอบกิจการ

7

คุณปรีชา

ทองยิม้

ประธานกรรมการ

8

คุณสมหมาย

จําปี ทอง

รองประธานกรรมการ 1

9

คุณคมสันต์

คงคอน

รองประธานกรรมการ 2

10

คุณรุง่ โรจน์

งามสอาด

กรรมการ / ผูจ้ ดั การ

11

ว่าที่ ร.ต. สมชาย

คงกุล

เหรัญญิก

12

คุณขวัญยืน

โพธิ

เลขานุการ

13

คุณนิษฐกานต์

พัดเถื่อน

กรรมการ

14

คุณปุณญาปวีย ์

เศวตบุญธนสิฐ กรรมการ

15

คุณปราณี

เรืองศิริ

กรรมการ

16

คุณพยุงศักดิ์

เขียวทับทิม

กรรมการ

17

คุณบุญเลิศ

สุวรรณเวช

กรรมการ

18

คุณเพ็ญประภา

คนเที่ยง

กรรมการ

19

คุณนุชนาตร

ไชยวุฒิ

กรรมการ

20

คุณภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

กรรมการ

21

คุณสาโรจน์

ทับทิม

กรรมการ

21

นางสาวสาริศา

อิ่มหนํา

หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่การเงิน

22

นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

23

นางสาวสิริวมิ ล

เจ้าหน้าที่การเงิน

สูงเหล็ก

เมื่อครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ประธานกรรมการได้กล่าวเปิ ดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2562 ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน ชุดที่ 27/2562
1. นายปรีชา

ทองยิม้

ประธานกรรมการ

2. นายสมหมาย

จําปี ทอง

รองประธานกรรมการ 1

3. นายคมสันต์

คงคอน

รองประธานกรรมการ 2

4. นายรุง่ โรจน์

งามสอาด

กรรมการ / ผูจ้ ดั การ

5. ว่าที่ ร.ต. สมชาย

คงกุล

เหรัญญิก

6. นางสาวขวัญยืน

โพธิ

เลขานุการ

7. นางนิษฐกานต์

พัดเถื่อน

กรรมการ

8. นางสาวปุณญาปวีย ์

เศวตบุญธนสิฐ

กรรมการ

9. นางปราณี

เรืองศิริ

กรรมการ

10. นายพยุงศักดิ์

เขียวทับทิม

กรรมการ

11. นายบุญเลิศ

สุวรรณเวช

กรรมการ

12. นางสาวเพ็ญประภา

คนเที่ยง

กรรมการ

13. นางสาวนุชนาตร

ไชยวุฒิ

กรรมการ

14. นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

กรรมการ

15. นายสาโรจน์

ทับทิม

กรรมการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. นางสาวสาริศา

อิ่มหนํา

หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่การเงิน

2. นางสาวสิรกิ ร

เนรมัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการและสินเชื่อ

3. นางสาวณัฏฐ์วรัตน์

กงเกวียน

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

4. นางสาวสิรวิ มิ ล

สูงเหล็ก

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายชื่อผู ต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2562
นายจงรักษ์ สุพลจิตร์
นายวิรุฬห์โรจน์ ศรีสยาม

รายชื่อผู ส้ อบบัญชี สหกรณ์ ประจาปี 2562
คุณอัญชลี อินทรประสิทธิ์
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านผูเ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดําเนินงาน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
จํากัด บัดนีไ้ ด้เวลานัดหมายและได้ตรวจสอบแล้ว ณ เวลา 09.00 น. มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 473 คน ถือว่า
ครบองค์ประชุม ดังนัน้ ขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จํากัด และในโอกาสนีใ้ คร่ขอแนะนําผูม้ ีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี ้
1. ตัวแทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

คุณรังสรรค์ แก่นมณี

2. ตัวแทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

คุณภัคจิรา มันทากาศ

3. ตัวแทนบริษัทไทยแอโรว์ จากัด

คุณฉัตรชัย โนวิรมั ย์

มติทปี่ ระชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
วาระที่ 2.1 เรื่องรายงานจานวนสมาชิ กเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2562
ในวันสิน้ สุดบัญชี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จํากัด มีสมาชิก
รวมทัง้ สิน้ 2,166 คน สมาชิกเปลีย่ นแปลงในระหว่างปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายการแสดงสมาชิก
สมาชิกยอดยกมา
สมาชิกเข้าใหม่
สมาชิกออกจากสหกรณ์
คงเหลือ

สมาชิก

ชาย

รวม

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

สาเหตุสมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี
เนื่องจากออกจากงาน

47

คน

ไม่สมัครใจเป็ น

15

คน

สมาชิกเสียชีวติ

0

คน

รวม

62

คน

มติทปี่ ระชุม : รับทราบ

หญิง

3

วาระที่ 2.2 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2562

ในรอบปี 2562 ทางคณะกรรมการดําเนินงาน ได้ดาํ เนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยการนําหุน้ รายเดือน,
เงินรับฝากจากสมาชิก, เงินกูย้ ืมจากเงินกองทุนเพือ่ ผูใ้ ช้แรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ,
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก(2521) จํากัด
มาหมุนเวียนให้สมาชิกได้กยู้ ืมในระยะสัน้ (กูฉ้ กุ เฉิน) และระยะยาว (กูส้ ามัญ) โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ 6.5 ต่อปี ภายในรอบบัญชีปี 2562 มีกาํ ไรสุทธิ 54,304,151.26 บาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ด้านการบริหาร
จํานวนสมาชิก

ปี 2562

ปี 2561

เพิม่ (ลด)

2,166

2,199

(33)

ทุนสํารอง

51,968,448.00

46,875,238.54

5,093,209.46

ทุนเรือนหุน้

743,677,750.00

678,861,740.00

64,816,010.00

1,097,802,295.61 1,042,152,934.39

55,649,361.22

ทุนดําเนินงาน
เงินให้กฉู้ กุ เฉินระหว่างปี
เงินกูฉ้ กุ เฉินเหลือที่สมาชิก
เงินให้กสู้ ามัญระหว่างปี
เงินกูส้ ามัญเหลือที่สมาชิก

116,788,000.00

109,497,510.00

7,290,490.00

16,872,099.00

9,756,688.00

7,115,411.00

1,390,871,665.00 1,339,043,502.00

51,828,163.00

986,194,506.00

941,770,561.00

44,423,945.00

80,156.00

33,270.00

46,886.00

5,176.00

6,082.00

(906.00)

เงินให้กพู้ ฒ
ั นาอาชีพระหว่างปี

3,450,000.00

2,227,000.00

1,223,000.00

เงินกูพ้ ฒ
ั นาอาชีพเหลือที่สมาชิก

3,251,942.00

1,986,941.00

1,265,001.00

เงินให้กพู้ ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ระหว่างปี

3,785,000.00

6,168,000.00

(2,383,000.00)

เงินกูพ้ ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ เหลือที่สมาชิก

7,024,168.00

5,683,348.00

1,340,820.00

เงินรับฝากจากสมาชิก

101,626,608.65

86,967,653.93

14,658,954.72

เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

102,000,000.00

50,000,000.00

52,000,000.00

รายได้

66,008,202.50

60,805,368.45

5,202,834.05

รายจ่าย

11,704,051.24

11,245,166.99

458,884.25

54,304,151.26

49,560,201.46

4,743,949.80

เงินให้กสู้ วัสดิการประกันระหว่างปี
เงินกูส้ วัสดิการประกันเหลือที่สมาชิก

กาไรสุทธิ
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หุ้นและทุนสารอง
ทุนเรือนหุน้

เป็ นทุนดําเนินงานของสหกรณ์มีมลู ค่าหุน้ ละ 10 บาท ในปี 2562 มีทนุ เรือนหุน้
จํานวน 743,677,750.00 บาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 64,816,010.00
คิดเป็ นร้อยละ 9.55 ของปี 2561

ทุนสารอง

เป็ นทุนทีไ่ ม่มีตน้ ทุน มีผลทําให้สหกรณ์มีความมั่นคง ในปี 2562 มีทนุ สํารอง
จํานวน 51,986,448.00 เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 5,093,209.46 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 10.87 ของปี 2561

ทุนดาเนินงาน
ทุนดาเนินงาน ในปี 2562 มีทนุ ดําเนินงาน จํานวน 1,097,802,295.61 บาท
เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 55,649,361.22 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.34 ของปี 2561

เงินรับฝาก
เงินรับฝากจากสมาชิก

ในปี 2562 มีเงินรับฝากจากสมาชิก จํานวน 101,626,608.65 บาท

เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 14,658,954.72 บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.86 ของปี 2561
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

ในปี 2562 มีเงินรับฝากสหกรณ์อื่น จํานวน 102,000,000.00 บาท

เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 52,000,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 104 ของปี 2561

เงินกู้ยมื
เงินกู้ยืม

ในปี 2562 มีเงินกูย้ ืม จํานวน 39,629,945.51 บาท
ลดลงจากปี 2561 จํานวน 85,312,254.49 บาท คิดเป็ นร้อยละ 68.28 ของปี 2561

รายได้-ค่าใช้จ่าย-กาไรสุทธิ
รายได้
ค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 มีรายได้

จํานวน 66,008,202.50 บาท

เพิ่มขึน้ จากปี 2561

จํานวน 5,202,834.05 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.56 ของปี 2561

ในปี 2562 มีคา่ ใช้จา่ ย จํานวน 11,704,051.24 บาท
เพิ่มขึน้ จากปี 2561

กาไรสุทธิ

จํานวน

458,884.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.08 ของปี 2561

ในปี 2562 มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 54,304,151.26 บาท
เพิ่มขึน้ จากปี 2561

จํานวน

รายงานกิจการประจาปี

4,743,949.80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.57 ของปี 2561

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี
จานวน(คน)
พ.ศ.

ิ สาม ัญ
สมาชก

2558

สมาชิกสามัญ

2,600

2,213

2559

2560

2561

2562

2,507

2,196

2,161

2,125

2,507

2,500
2,400
2,300

2,213

2,196

2,200

2,161

2,125

2,100
2,000

ปี

1,900
2558

2559

2560

2561

2562

ปี

ิ สมทบ
สมาชก
จานวน(คน)
45

41
38

40
35

พ.ศ.

30

สมาชิกสมทบ

2558

2559

292560

2561

2562

3

7

29

38

41

25
20
15

7

10
5

3

2558

2559

2560

2561

Annual

2562
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ปี

6

แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี
พ.ศ.
ล ้านบาท

ทุนเรือนหุ ้น

2558

ทุนเรื800.00
อนหุน้

2559

2560

2561

471,035,280.00 517,783,290.00 603,473,790.00

2562

743,677,750.00

678,861,740.00

678,861,740.00

743,677,750.00

603,473,790.00

700.00

517,783,290.00

600.00

471,035,280.00

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2558

พ.ศ.

2559

2560

2561

ิ
เงินรับฝากจากสมาชก
2558

เงินลรั้านบาท
บฝากจากสมาชิก 62,270,879.46
เงิน120.00
รับฝากสหกรณ์อื่น
-

เงินรับฝากสหกรณ์อน
ื่

2559

2560

72,796,083.70
-

78,723,567.43
-

2561

2562

86,967,653.93 101,626,608.65
102,000,000.00
50,000,000.00
101,626,608.65 102,000,000.00

86,967,653.93

100.00

72,796,083.70
80.00

ปี

2562

78,723,567.43

62,270,879.46
50,000,000.00

60.00

40.00

20.00

-

-

-

0.00
2558

2559

รายงานกิจการประจาปี

2560

2561

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก

2562

ปี

7

แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี
้ า
่ ยและกาไรสุทธิ
เปรียบเทียบ รายได้ ค่าใชจ

ล ้านบาท

พ.ศ.

2558
รายได้
45,513,097.27
รายจ่าย 60.00 10,546,067.47
กําไรสุทธิ 50.00 34,967,029.80
70.00

2559
48,903,727.74
11,847,184.11
37,056,543.63

2560
54,012,121.19
10,110,281.61
43,901,839.58

2561
60,805,368.45
11,245,166.99
49,560,201.46

2562
66,008,202.50
11,704,051.24
54,304,151.26

40.00

30.00
20.00
10.00
0.00
รายได ้

2558
45,513,097.27

2559
48,903,727.74

2560
54,012,121.19

2561
60,805,368.45

2562
66,008,202.50

รายจ่าย

10,546,067.47

11,847,184.11

10,110,281.61

11,245,166.99

11,704,051.24

กาไรสุทธิ

34,967,029.80

37,056,543.63

43,901,839.58

49,560,201.46

54,304,151.26

ิ ทร ัพย์รวม
สน

ล ้านบาท
1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

พ.ศ.

2558
400.00
สินทรัพย์รวม
738,945,156.75

2559
802,563,048.96

2560
927,850,573.31

2561
1,042,052,934.39

2562
1,097,802,295.61

200.00

0.00
สินทรัพย์รวม

2558
738,945,156.75

2559
802,563,048.96

2560
927,850,573.31

2561
1,042,052,934.39

2562
1,097,802,295.61
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ด้ านเทคโนโลยี

สหกรณ์ฯ ได้พฒ
ั นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงให้เท่าทันเทคโนโลยี
และสหกรณ์อื่น ดังนี ้
แผนพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์
สัญญาติดตัง้ พัฒนาโปรแกรมและพัฒนาเว็ปไซต์สหกรณ์ ระยะเวลา 8 เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 และมีคา่ พัฒนาโปรแกรมเป็ นจํานวนเงิน 430,000 บาท
(สีแ่ สนสามหมื่นบาทถ้วน)
โดยบริษัทซีพีซอฟต์ จากัด (อาจารย์โชคชัย เพชรนา้ อิง ) เป็ นผู้ดูแลระบบทัง้ หมดของสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 27/2562

ด้ านสวัสดิการ
1. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพือ่ สวัสดิการมงคลสมรส
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั สมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และจดทะเบียนสมรส
ถูกต้องตามกฎหมายจํานวน 1,000 บาท เพียงครัง้ เดียว ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียน
ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ ความจํานงขอรับสวัสดิการ จานวน 13 ราย จานวนเงิน 13,000.00 บาท
2. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกบาเหน็จสมาชิก
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พน้ จากหน้าที่หรืองานประจําโดยเกษียณอายุหรือ
ลาออกจากงานประจําโดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับข้อ 38 (6) และมีอายุการเป็ นสมาชิก ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพ้นจากงานประจํา การจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเป็ น ดังต่อไปนี ้
1. อายุการเป็ นสมาชิก 10 ปี - 15 ปี

ได้รบั เงินบําเหน็จ 1,000 บาท

2. อายุการเป็ นสมาชิก 16 ปี - 20 ปี

ได้รบั เงินบําเหน็จ 2,000 บาท

3. อายุการเป็ นสมาชิก 20 ปี ขึน้ ไป

ได้รบั เงินบําเหน็จ 3,000 บาท

ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ ความจํานงขอรับสวัสดิการ จานวน 21 ราย จานวนเงิน 68,000.00 บาท
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3. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพือ่ สงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก มีดงั นี ้
1. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 1-12
เดือน
ให้ได้รบั เงิน
5,000 บาท
2. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 13-36 เดือน
ให้ได้รบั เงิน
10,000 บาท
3. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 37-60 เดือน
ให้ได้รบั เงิน
20,000 บาท
4. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 61-84 เดือน
ให้ได้รบั เงิน
30,000 บาท
5. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 85-120 เดือน
ให้ได้รบั เงิน
40,000 บาท
6. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 121-180 เดือน
ให้ได้รบั เงิน
50,000 บาท
7. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 181
เดือนขึน้ ไป ให้ได้รบั เงิน 100,000 บาท
พร้อมพวงหรีด 1 พวง ราคาไม่เกิน 500 บาท
8. กรณีคสู่ มรสและบุตรที่มิได้เป็ นสมาชิกเสียชีวติ ให้ได้รบั เงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด
ราคาไม่เกิน 500 บาท ภายในกําหนดเวลา 30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ถึงแก่กรรม
ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ ความจํานงขอรับสวัสดิการ จํานวน 11 ราย จํานวนเงิน 55,000.00 บาท
ขอรับสวัสดิการ(พวงหรีด) จํานวน 11 ราย จํานวนเงิน 5,500.00 บาท รวมทัง้ หมด 60,500.00 บาท
4. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเกี่ยวกับศพบิดา/มารดา
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั ศพบิดา/มารดา ของสมาชิก 3,000 บาท พร้อมพวงหรีดไม่เกิน 500 บาท
ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ถึงแก่กรรม
ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ ความจํานงขอรับสวัสดิการ จํานวน 73 ราย จํานวนเงิน 219,000.00 บาท
ขอรับสวัสดิการ(พวงหรีด) จํานวน 68 ราย จํานวนเงิน 34,000.00 บาท รวมทัง้ หมด 253,000.00 บาท
5. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - รับขวัญทายาท
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั สมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่ายเงินรับขวัญทายาท
เป็ นจํานวนเงิน 500 บาท สําหรับบุตร ซึ่งกําเนิดจากการสมรสถูกต้องตามกฎหมายหรือจดทะเบียนรับรอง
บุตรเท่านัน้ ยกเว้นบุตรบุญธรรมภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับจากวันคลอดบุตร
ปี 2562 มีสมาชิกยืน่ ความจํานงขอรับสวัสดิการ จานวน 8 ราย จานวนเงิน 4,000.00 บาท

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
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6. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - อุปสมบท
สหกรณ์จะจ่ายเงินเพือ่ ร่วมอนุโมทนากับสมาชิกที่อปุ สมบท เป็ นจํานวนเงิน 1,000 บาท
ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับจากวันอุปสมบท
ปี 2562 ไม่มีสมาชิกยืน่ ความจํานงขอรับสวัสดิการสมาชิก - อุปสมบท

ด้ านสาธารณประโยชน์
1. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ - เพือ่ ส่งเสริมบุตรสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพือ่
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดไว้ดงั นี ้
คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับทุนมีดงั นี้
(1) บุตรซึ่งเกิดจากสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(2) สอบไล่ได้คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 65 ขึน้ ไปหรือเกรด 2.50 ขึน้ ไป หากผูข้ อรับทุนในระดับชัน้ ประถมศึกษา
กําลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปี ที่ 1 ให้ใช้ผลการสอบครัง้ หลังสุดของปี ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ และต้องได้คะแนนตัง้ แต่
ร้อยละ 65 ขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
(3) สมาชิกที่มีสทิ ธิยนื่ ขอทุนการศึกษาบุตรต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 ปี ขึน้ ไป
(4) สมาชิกผูย้ นื่ ขอทุนการศึกษาต้องไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนีก้ บั ทางสหกรณ์ในรอบบัญชีที่ผา่ นมา
(5) กําลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ ทางราชการรับรอง
ในราชอาณาจักร
(6) ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 1 ปี ยอ้ นหลัง
(7) ต้องไม่ซาํ้ ซ้อนกับการรับทุนการศึกษาจาก บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด สาขาพิษณุโลก หรือบริษัทใน
เครือไทยยาซากิในปี เดียวกัน ผูข้ อรับทุนหนึ่งคนมีสทิ ธิได้รบั ทุนเพียงหนึ่งทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็ น
สมาชิกก็ให้ได้รบั ทุนเพียงหนึ่งทุน
คณะกรรมการดาเนินการขอรายงานการแจกทุนประจาปี 2562 ดังนี้
1) จํานวนใบสมัครที่สมาชิกขอรับจํานวน 314 ใบ
2) เปิ ดรับสมัครขอรับทุนฯ ระหว่าง วันที่ 25 มิถนุ ายน - 31 กรกฎาคม 2562
สมาชิกส่งใบสมัครขอรับทุนฯ จํานวน 210 ใบ (คิดเป็ น 66.88%)
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3) สมาชิกที่ถกู ตัดสิทธิ์เนื่องจากผิดเงื่อนไข

จานวน

48

คน

ก. เคยได้รบั ทุนจากบริษัทไทยแอโรว์ จํากัด สาขาพิษณุโลก ในปี 2562 จานวน

1

คน

ข. เคยได้รบั ทุนสหกรณ์ปี 2561

จานวน

27

คน

ค. ผิดนัดชําระหนีป้ ี 2561

จานวน

0

คน

ง. อายุสมาชิกไม่ถึง 3 ปี

จานวน

2

คน

จ. เกรดเฉลีย่ ตํ่ากว่า 2.5

จานวน

18

คน

11

จานวนผู้ทไี่ ด้รับทุน แยกทุนตามระดับการศึกษา ดังนี้
(1) ทุนระดับประถมศึกษา

จํานวน 46 ทุนๆ ละ 2,000 จํานวน

92,000 บาท

(2) ทุนระดับมัธยมต้น

จํานวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 จํานวน

50,000 บาท

(3) ทุนระดับมัธยมปลาย,ปวชหรือเทียบเท่า

จํานวน 32 ทุนๆ ละ 2,000 จํานวน

64,000 บาท

(4) ทุนระดับ ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี จํานวน 21 ทุนๆ ละ 2,000 จํานวน

42,000 บาท

(5) ทุนการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ

จํานวน
รวม

1 ทุนๆ ละ 2,000 จํานวน
125 ทุน

รวม

2,000 บาท
250,000 บาท

2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพือ่ บริจาค
ลาดับ วันที่
รายการ
1 25-ก.พ.-62 บริจาคเงินเพือ่ ร่วมงานกฐิ นผ้าป่ าสามัคคี สหกรณ์วนั จันทร์

จานวนเงิน
1,000 บาท

2

23-ส.ค.-62 บริจาคเงินเพือ่ ร่วมงานกฐิ นพระราชทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

1,000 บาท

3

25-ต.ค.-62 บริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนในการจัดกีฬาสหภาพ ประจําปี 2562

10,000 บาท

4

29-ต.ค.-62

5

บริจาคเพือ่ จัดงาน ''ออกร้านกาชาดพาโชค งานแผ่นดินสมเด็จพระ19-พ.ย.-62
นเรศวร"

6

2-ธ.ค.-62

บริจาคเงินร่วม โครงการ ''คลายหนาวให้นอ้ งน้อยบนดอยสูง''
กรมส่งเสริมสหกรณ์

บริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนในการจัดงาน ''การแข่งขันตกปลา'' ณ บริษัทไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
รวมยอดเงินบริจาค (บาท)

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

1,000 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท
17,000 บาท

12
1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ อบรมประจาปี 2562 เพือ่ พัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์
วันทีเ่ ข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม

วัตถุประสงค์

ผู้จัดโครงการ

สถานทีอ่ บรม

21 - 23 ก.พ. 62 เข้าร่วมสัมมนาและ เพือ่ กูเ้ งินหรือให้นาํ เงินมาฝากจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ - เดอะชิลล์รสี อร์ท
ทําบันทึกข้อตกลงร่วม สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและ ไทยยาซากิและในเครือ จ.นครนายก
(MOU)
ในเครือ จํากัด แล้วนําไปชําระหนี ้ จํากัด
สถาบันการเงินอื่นที่มีอตั รา
ดอกเบีย้ สูงกว่า

25 พ.ค. 62

โครงการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
และทัศนคติการ
ให้บริการ

เพือ่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดและทัศนคติที่เหมาะสม
สําหรับผูใ้ ห้บริการที่สง่ ผลต่อ
คุณภาพการให้บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ - ณ ห้องโพธิ์ศรีนาค
กองทัพภาคที่ 3 จํากัด สํานักงานใหญ่
สหกรณ์ออมทรัพย์
กองทัพภาคที่ 3
จํากัด อ.เมือง
จ. พิษณุโลก

ผู้เข้าร่วมอบรม
1.นายปรีชา ทองยิม้
2.นายคมสันต์ คงคอน
3.นายรุง่ โรจน์ งามสอาด
4.น.ส.ขวัญยืน โพธิ
5.นายสมชาย คงกุล
6.นายรังสรรค์ แก่นมณี
1.น.ส.สาริศา อิ่มหนํา
2.น.ส.สิรกิ ร เนรมัติ
3.น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน
4.น.ส.สิรวิ มิ ล สูงเหล็ก
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ อบรมประจาปี 2562 เพือ่ พัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ) 13
วันทีเ่ ข้าอบรม

หัวข้ออบรม/ประชุม

วัตถุประสงค์

ผู้จัดโครงการ

สถานทีอ่ บรม

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 อบรมกฏหมายใหม่ที่
มีผลบังคับใช้กบั
สหกรณ์และแนว
ทางการบริหารงาน
สหกรณ์ที่ไม่ผิด
กฏหมาย

ทราบถึงสาระสําคัญของ "พ.ร.บ. กรมสวัสดิการ - โรงแรมไอยราแกรนด์ เขา
สหกรณ์ฉบับใหม่" ,แนวทางการ และคุม้ ครอง
พระตําหนัก พัทยาใต้ จ.
บริหารงานภายใต้กฎหมายใหม่ แรงงาน
ชลบุรี
ที่มีการบังคับใช้ , กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอํานาจกระทําการของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
,ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ฯลฯ

17 ก.ย. 62

เปิ ดโอกาสให้สหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชี สํานักงานตรวจบัญชี
ผูเ้ กี่ยวข้องได้แลกเปลีย่ นความ สหกรณ์
สหกรณ์จงั หวัด อ. วังทอง
คิดเห็นพร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
จ.พิษณุโลก
ร่างระเบียบดังกล่าวเพือ่ นําข้อมูล
อันจะเป็ นประโยชน์มาปรับปรุง

เข้าร่วมประชุมรับฟั ง
ความคิดเห็นต่อร่าง
ระเบียบนายทะเบียน
ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

ผู้เข้าร่วมอบรม
1.น.ส. ภัทรสุดา แสงสวัสดิ์
2.น.ส. นุชนาตร ไชยวุฒิ
3.นาย รุง่ โรจน์ งามสอาด
4.นาง นิษฐกานต์ พัดเถื่อน
5.น.ส. ขวัญยืน โพธิ
6.น.ส. ปุณญาปวีย ์
เศวตบุญธนสิฐ
7.น.ส. สิรกิ ร เนรมัติ
8.น.ส. ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน
1.นายคมสันต์ คงคอน

14

1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ อบรมประจาปี 2562
เพือ่ พัฒนาความรู ้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)
วันทีเ่ ข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม
6 - 8 ธ.ค.62

การสัมนาเพือ่
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ผูใ้ ช้บริการเงินกู้
กองทุนเพือ่ ผูใ้ ช้
แรงงาน

วัตถุประสงค์

ผู้จัดโครงการ

เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะ กรมสวัสดิการ
ในทิศทางการบริหารจัดการสหกรณ์
และคุม้ ครอง
ภายใต้กฏหมายด้านสหกรณ์ฉบับใหม่ แรงงาน
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริการ
จัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่
สหกรณ์ในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน

สถานทีอ่ บรม
ณ โรงแรมคําแสด ริเวอร์
แคว รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี , ศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านหนองทราย
และวิสาหกิจชุมชนไร่คณ
ุ
มน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เข้าร่วมอบรม
1.น.ส.ขวัญยืน โพธิ
2.นายบุญเลิศ สุวรรณเวช
3.น.ส.ปุณญาปวีย ์
เศวตบุญธนสิฐ
4.น.ส.สิรวิ ิมล สูงเหล็ก
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2. โครงการอบรมสัมมนากรรมการ , เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562
วันทีเ่ ข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม
6 เม.ย. 62

การควบคุมภายใน

29 - 31 พ.ค.62 อบรมการเป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์อย่างมืออาชีพ
ขัน้ พืน้ ฐาน รุน่ ที่ 1

วัตถุประสงค์
1.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน
2.ความเชื่อถือของรายได้ทาง
การเงิน
3.การปฏิบตั ิตามกฏหมายและ
กฎระเบียบ

ผู้จัดโครงการ

สถานทีอ่ บรมสัมมนา

15
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที,่
ไทยแอโรว์พิษณุโลก
ผูต้ รวจสอบกิจการและ
จํากัด
ส่งเสริมสหกรณ์จงั หวัด

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพผูต้ รวจสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. นายปรีชา ทองยิม้
กิจการและเพิม่ โอกาสให้กบั สมาชิก ศาสตร์ บางเขน
บางเขน กรุงเทพ ฯ
2. นายสาโรจน์ ทับทิม
เข้าเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการได้ตามที่ กรุงเทพ ฯ
3. น.ส.พรพรรณ อินทร์ใหญ่
กฎหมายกําหนด

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

2. โครงการอบรมสัมมนากรรมการ , เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562(ต่อ)
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วันทีเ่ ข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม
วัตถุประสงค์
5 ต.ค.62
ประชุมยกร่างระเบียบ เพือ่ นําเสนอที่ประชุม
และ ข้อบังคับ
คณะกรรมการดําเนินงาน
(อนุกรรมการยกร่าง
ระเบียบและข้อบังคับ)

ผู้จัดโครงการ
สถานทีอ่ บรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ เรือนเวฬา thaicusine @ 1.นายคมสันต์ คงคอน
ไทยแอโรว์พิษณุโลก coffee ต.อรัญญิก อ.เมือง 2.นายรุง่ โรจน์ งามสอาด
3.น.ส.ขวัญยืน โพธิ
จํากัด
จ. พิษณุโลก
4.นายบุญเลิศ สุวรรณเวช
5.นายรังสรรค์ แก่นมณี

2 พ.ย. 62

สหกรณ์ออมทรัพย์ เรือนเวฬา thaicusine @ คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที,่
ไทยแอโรว์พิษณุโลก coffee ต.อรัญญิก อ.เมือง ผูต้ รวจสอบกิจการ,
จํากัด
จ. พิษณุโลก
ส่งเสริมสหกรณ์จงั หวัด
และกรมตรวจสอบบัญชี

ประชุมพิจารณา
ระเบียบและข้อบังคับ

แก้ไข/เปลีย่ นแปลงระเบียบ
และข้อบังคับ

3. โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2562
วันทีเ่ ข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม
วัตถุประสงค์
ผู้จัดโครงการ
สถานทีอ่ บรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
17 ส.ค. 62
การวางแผนทางการเงิน เพือ่ ให้สมาชิกมีการวางแผน สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงแรมเรือนแพ รอยัล
สมาชิกสหกรณ์ ,
ทางการเงินให้บรรลุเป้าหมาย ไทยแอโรว์พิษณุโลก พาร์ค จ.พิษณุโลก
คณะกรรมการและ
สร้างความมั่นคงให้กบั ชีวติ
จํากัด
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตามที่ตอ้ งการ
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ด้ านระเบียบและกฎหมายสหกรณ์
งานพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ของสหกรณ์เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฏหมาย
และแก้ปัญหาให้กบั สมาชิก
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหาร
1. ว่าด้วย หุน้ พ.ศ. 2562
2. ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2562
3. ว่าด้วย การใช้ทนุ สะสมเพือ่ ขยายกิจการ พ.ศ. 2562
4. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิก พ.ศ. 2553 มติให้ยกเลิก

5. ว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ ลูกหนีเ้ งินกูข้ องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พ.ศ. 2562
6. ว่าด้วย การเผยแพร่ข่าวสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
7. ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2562
8. ว่าด้วย การให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
9. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
10. ว่าด้วย ด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2562
11. ว่าด้วย ด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ พ.ศ. 2562
โครงการ " ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพือ่ ช่วยเหลือผู้คา้ ประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ปกป้องครอบครัวของผูก้ ู้ และผูค้ าํ้ ประกัน จากภาระหนีส้ ิน หากผูก้ เู้ สียชีวติ หรือ
ทุพพลภาพและเป็ นหลักประกันสินเชื่อให้กบั สหกรณ์ฯ ประกันคุม้ ครองชีวติ ของผูก้ ู้ ผลประโยชน์หลัก
จ่ายยอดหนีค้ งค้างให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ ในกรณีผกู้ เู้ สียชีวติ หรือทุพพลภาพ การประกันสินเชื่อเงินกูส้ ามัญ
ชําระเบีย้ ประกันครัง้ เดียวตลอดอายุสญ
ั ญา (120 งวด) สมาชิกสามารถซือ้ ได้จนถึงอายุ 56 ปี (เกษียณอายุ)
เป็ นสัญญาที่สามารถซือ้ เพิม่ ได้เมื่อมีการกูเ้ งินเพิม่ เพือ่ ประกันสินเชื่อให้กบั สหกรณ์ฯ โครงการเริม่ วันที่
14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศเลขที่ 25/2560–09 สมาชิกเริม่ ทําประกันตามโครงการ ภาคสมัครใจ
ในเดือน ตุลาคม คณะกรรมการดําเนินการขอรายงานให้สมาชิกทราบ ตามกรมธรรม์เลขที่ TGCL509970
ดังนี ้

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
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โครงการ " ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพือ่ ช่วยเหลือผู้คา้ ประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ

เดือน

จานวนสินเชื่อทีผ่ ู้
ไม่ คา้ ประกันยินยอม
สมาชิก
สมัคร
สินเชื่อได้รับความ สมัคร ชาระหนีแ้ ทนหรือ
กู้สามัญ อนุมัติกู้ (บาท) ใจทา
คุ้มครอง (บาท) ใจทา ดาเนินดดีกรณีผู้กู้
(คน)
(คน)
เสียชีวิตหรือ
(คน)
ทุพพลภาพ

มกราคม

37

18,422,000.00

0

-

37

18,422,000.00

กุมภาพันธ์

113

72,836,000.00

0

-

113

72,836,000.00

มีนาคม

210 144,665,500.00

0

-

210

144,665,500.00

เมษายน

310 221,519,382.00

1

895,000.00

309

220,624,382.00

พฤษภาคม

211 148,666,215.00

5

956,000.00

206

147,710,215.00

มิถนุ ายน

152

99,218,316.00

3

2,286,000.00

149

96,932,316.00

กรกฎาคม

86

46,966,989.00

1

704,000.00

85

46,262,989.00

สิงหาคม

179 125,688,000.00

3

1,472,000.00

176

124,216,000.00

กันยายน

203 141,052,962.00

1

720,000.00

202

140,332,962.00

ตุลาคม

252 193,296,376.00

0

252

193,296,376.00

พฤศจิกายน

176 126,812,995.00

1

650,000.00

175

126,162,995.00

51,726,930.00

1

1,000,000.00

75

50,726,930.00

2,005 1,390,871,665.00

16

8,683,000.00

ธันวาคม
รวม

76

สหกรณ์ได้รบั ความคุม้ ครองสินเชื่อทัง้ สิน้
สินเชื่อที่ผคู้ าํ้ ประกันยินยอมไม่ตอ้ งทําประกันคุม้ ครอง
เงินกู้สามัญทีไ่ ด้อนุมัติในปี 2562 จานวนทัง้ สิน้

-

1,989 1,382,188,665.00

8,683,000.00 บาท

0.62 %

1,382,188,665.00 บาท

99.38 %

1,390,871,665.00 บาท

100.00 %
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แนวโน้มการทาประกันเพือ่ คุ้มครองสินเชื่อเพือ่ ช่วยเหลือผู้คา้ ประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ
พ.ศ

จานวนสินเชื่อที่ผู้คา้
จานวน จานวนสินเชื่อที่ อนุมัติสินเชื่อทัง้ สิน้
%สินเชื่อ
ประกันยินยอมชาระหนี้ ได้รับความ
สมาชิก ได้รับความ
แทนหรือดาเนินคดีกรณี
ทีท่ า
คุม้ ครอง
คุม้ ครอง
ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพล
ประกัน
ภาพ
(คน)

2560

217 187,237,446.00

202,912,636.00

865,361,270.00

21.64%

2561

37 25,479,000.00

933,624,620.00

959,103,620.00

2.66%

2562

16

1,390,871,665.00

1,382,188,665.00

0.62%

8,683,000.00

คณะกรรมการดําเนินการได้มีการพิจารณาผลกระทบแนวโน้มการทําประกันคุม้ ครองสินเชื่อให้กบั สมาชิก
ผูค้ าํ้ ประกันภาคสมัครใจซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจจะกระทบกับผูค้ าํ้ ประกันเงินกู้ เนื่องจาก
ความรับผิดในการชําระหนีเ้ งินกูข้ องลูกหนีท้ ี่เสียชีวติ ย่อมเป็ นกองมรดกของลูกหนีเ้ จ้ามรดก ตกทอดทายาท
ของลูกหนี ้ อาจเสีย่ งต่อผูค้ าํ้ ประกัน กรณีที่ทายาทผูก้ ไู้ ม่รบั ผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดก ประกอบกับอายุ
ความ าเนินคดี เพียงแค่ 1 ปี การตรวจสอบทรัพย์สินมรดกลูกหนีเ้ สียชีวติ อาจจะใช้เวลาเกินกว่า 1 ปี ทายาท
ในการดํ
มีสิทธิในการปฏิเสธการไม่รบั รูภ้ าระหนีไ้ ด้
สรุป คํา้ ประกันคือ "การยอมรับหนีแ้ ทน" คณะกรรมการจึงมีมติอนุมตั ิให้สมาชิกปฎิบตั ิ เริม่ ในปี พ.ศ. 2563
เป็
นต้นไป
"สมาชิ
กทีก่ ู้สามัญทีม่ ีอายุ 45 ปี ขึน้ ไป ให้ทาประกันคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกผู้คา้ ประกัน 100%
หรือทาในส่วน หนีค้ งเหลือจากการหักหุน้ ของสมาชิก เพือ่ ป้ องกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกผู้คา้
ประกัน"
สมาชิกในทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติ ดังนี้
เห็นด้วย จํานวน 73 คน
ไม่เห็นด้วย จํานวน 251 คน
ไม่ออกเสียง จํานวน 149 คน
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อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด ว่าด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหนีส้ มาชิกเงินกูข้ องสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
1. เพือ่ ผ่อนคลายภาระหนักในการชําระหนีข้ องลูกหนี ้
2. เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนและไม่ให้สมาชิกขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 40(5) ค้างส่งเงินงวด
ชําระหนีไ้ ม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้
ดังว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
3. เพือ่ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการชําระหนีข้ องลูกหนี ้ และเป็ นการพัฒนาคุณภาพลูกหนีข้ องสหกรณ์
จํานวนเงินต้นที่ขอปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้ ห้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูอ้ นุมตั ิในการประชุมทุกครัง้
ระยะเวลาเข้าโครงการ 3 ปี สามารถออกโครงการได้ แต่ไม่สามารถเข้าโครงการได้อีก ระหว่างการปรับปรุง
โครงสร้างหนีน้ นั้ ให้สามารถกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉกุ เฉินได้ตามระเบียบ หากมีการผิดนัดขณะที่เข้าร่วมโครงการ
จะถูกระงับการกูฉ้ กุ เฉินจนครบกําหนด 3 ปี
สรุ ป จานวนสมาชิกเข้าโครงการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2560-2562
เข้าโครงการ เข้าโครงการจานวน ออกโครงการ
คงเหลือจานวน
พ.ศ.
(คน)
จานวน (คน)
(คน)
2560

11

2

9

2561

4

4

0

2562

10

0

10

ยอดรวม(คน)

25

6
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หมายเหตุ : ออกโครงการ คือ ออกก่อนครบกําหนดโครงการ 3 ปี และออกจากงาน
มติทปี่ ระชุม : ไม่เห็นด้วยในการบังคับสมาชิกอายุ 45 ปี ขนึ ้ ไป ทําประกันคุม้ ครองสินเชื่อ 100%
แต่ยงั คงให้เป็ นภาคสมัครใจ ประธานได้ชีแ้ จงให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบ คณะกรรมการ
ดําเนินการได้มีมตินาํ เสนอที่ประชุมใหญ่ตดั สินใจแล้ว หากผูก้ เู้ สียชีวติ หรือทุพพลภาพและเกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ คณะกรรมการได้ดาํ เนินการชอบแล้ว จากเหตุดงั กล่าว คณะกรรมการดําเนินการ
มิตอ้ งรับผิดชอบ เพราะเป็ นความรับผิดชอบของผูค้ าํ้ ประกันและสมาชิกโดยส่วนรวม
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วาระที่ 2.3 เรื่องรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2562
รายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เรียน ทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเลือกตัง้ ให้ขา้ พเจ้า
นายจงรักษ์ สุพลจิตร์ และนายวิรุฬห์โรจน์ ศรีสยาม เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์
พิษณุโลก จํากัด สําหรับปี สนิ ้ สุดทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทาํ การตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือน ที่ตรวจสอบนัน้ ข้าพเจ้าทัง้ สอง
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพือ่ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพือ่ ตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนด
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ มีสมาชิกเมื่อต้นปี จาํ นวน 2,199 คน ระหว่างปี สมาชิกเพิม่ ขึน้ 29 คน
ออกจากสหกรณ์ 62 คน สมาชิกคงเหลือสิน้ ปี 2,166 คน ในวันสิน้ ปี สหกรณ์มีทนุ ดําเนินงานทัง้ สิน้
1,097,802,295.61 บาท และในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ทงั้ สิน้ 66,008,202.50 บาท ค่าใช้จา่ ย 11,704,051.24
บาท มีกาํ ไรสุทธิ 54,304,151.26 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 4,743,949.80 บาท หรือร้อยละ 9.57
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3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
3.2.1 การปฎิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ฯ มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง คําแนะนําและแนวทางปฏิบตั ิของนายทะเบียนและกรมตรวจบัญชี
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นไปอย่างเคร่งครัด
3.2.2 การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ฯ มีการจัดแบ่งงานและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ไว้เหมาะสมรัดกุม สอดคล้องกับการควบคุมภายในมีผจู้ ดั การคอยควบคุมดูแลโดยการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที่มีความรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างเหมาะสมและควรพิจารณาเงินค่าจ้างให้สอดคล้องกับการ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามสภาวะการจ้างงานให้เป็ นไปตามสภาวะเศษฐกิจในปั จจุบนั
3.2.3 ความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ฯ เป็ นบุคคลที่ได้รบั การเลือกตัง้ จากสมาชิกซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
ทุกๆ เดือนสมํ่าเสมอแต่ในเรือ่ งความเข้าใจในระบบงานของสหกรณ์ คณะกรรมการที่เข้าร่วมเป็ น
คณะกรรมการใหม่ ควรศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเพือ่ ให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการเข้า
ร่วมอบรม สัมมนากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน สหกรณ์ฯ มีการจัดทําบัญชีตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด รวมไปถึงพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ พ.ศ.2542 กับธุรกิจของสหกรณ์
การจัดทําบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเรียบร้อยเป็ นปั จจุบนั มีเอกสารประกอบครบถ้วน มีการจัดทํา
งบการเงินเป็ นไปตามแบบที่กรมตรวจสอบบัญชีแนะนําตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นอกจากนีผ้ ตู้ รวจสอบกิจการได้มีขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะบางประการ ในการตรวจสอบประจําเดือนพร้อมทัง้ ได้เสนอให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
รับทราบในการประชุมประจําเดือน เพือ่ ดําเนินการตรวจสอบแก้ไขให้ถกู ต้องเป็ นไปตามข้อเท็จจริง
4. ด้านการดาเนินธุรกิจ
4.1 ด้านสินเชื่อทุกประเภท จากการสุม่ ตรวจสอบในคําขอและหนังสือสัญญาเงินกูท้ กุ ประเภท ฉุกเฉิน
สามัญ พิเศษ กับรายการเงินกูพ้ ร้อมทัง้ เอกสารสําคัญประกอบคําขอกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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โดยรวมมีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ที่กาํ หนดไว้โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 เงินกูป้ ระเภทฉุกเฉิน จํานวน 7,440 สัญญา เป็ นเงิน 116,788,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ 6.5%ต่อปี
 เงินกูป้ ระเภทสามัญ จํานวน 2,005 สัญญา เป็ นเงิน 1,390,871,665.00 บาท
อัตราดอกเบีย้ 6.5%ต่อปี
 เงินกูป้ ระเภทสามัญสวัสดิการ-ประกันชีวติ จํานวน 5 สัญญา เป็ นเงิน 80,156.00 บาท
อัตราดอกเบีย้ 5%ต่อปี
 เงินกูป้ ระเภทสามัญสวัสดิการ-อาชีพ จํานวน 38 สัญญา เป็ นเงิน 3,450,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย้ 4.09%ต่อปี
 เงินกูป้ ระเภทสามัญสวัสดิการ-บัตรเครดิต จํานวน 39 สัญญา เป็ นเงิน 3,785,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย้ 5%ต่อปี
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,514,974,821.00 บาท ณ สิน้ ปี สหกรณ์ฯ มีรายได้จากการให้กแู้ ก่สมาชิก
จํานวน 64,967,304.00 บาท ตํ่ากว่าประมาณการที่กาํ หนดไว้จาํ นวน 32,696.00 บาท
สรุ ปข้อสังเกตุทไี่ ด้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. การให้กทู้ กุ ประเภทของสหกรณ์ ควรอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการชําระหนี ้ ตามคําแนะนํากรมส่งเสริม
สหกรณ์ (ตามหนังสือที่ กษ 1115/4101 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558) ว่า สมาชิกควรมีเงินเหลือเพือ่ การ
ดํารงชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้และนําเงื่อนไขอายุสมาชิกมากําหนดระยะเวลาในการชําระหนีใ้ ห้
แล้วเสร็จไม่เกินอายุ 75 ปี
2. สหกรณ์ฯ ควรออกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ต้องมีเอกสารตรวจสอบข้อมูล
เครคิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) สําหรับผูก้ ปู้ ระกอบคําขอกู้ เพือ่ ตรวจสอบว่าผูก้ ไู้ ม่ได้อยูใ่ นขัน้ ตอนการดําเนิน
การทางกฎหมาย โดยเฉพาะการกูส้ ามัญโดยมีบคุ คลคํา้ ประกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันความเสีย่ งและเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของสหกรณ์ โดยพิจารณากําหนดวงเงินที่เหมาะสม และการถือเงินสดเป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
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3. สหกรณ์ฯ ควรจัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบในการจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีเ้ งินกูข้ องสหกรณ์เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพือ่ ให้คณะกรรมการได้ทราบถึงผลกระทบจากการเสียหายที่เกิดขึน้ ให้
ทันท่วงที เพือ่ สร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์ฯ และยังเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการจัดชัน้
คุณภาพลูกหนีแ้ ละการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทัง้ เตรียม
ความพร้อมสาหรับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) และกฎกระทรวงที่กาลังจะออก
มาเพือ่ กากับดูแลสหกรณ์ในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานธุรการให้กู้ ให้สินเชื่อ การจัดลูกหนีก้ ารกัน
เงินสารองให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง
4.2 ด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ฯ
จากการสุม่ ตรวจสอบ เอกสารขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก การทารายการรับฝาก การถอน พบว่าเอกสาร
ประกอบการลงลายมือชื่อการลงข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรและเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ มีทงั้ หมด 319 บัญชี เป็ นเงิน 8,383,016.71 บาท
อัตราดอกเบีย้ 2% ต่อปี
 เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ มีทงั้ หมด 973 บัญชี เป็ นเงิน 90,829,318.49 บาท
อัตราดอกเบีย้ 3% ต่อปี
 เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษพลัส มีทงั้ หมด 16 บัญชี เป็ นเงิน 2,343,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย้ 3.75% ต่อปี
 เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์เพือ่ สวัสดิการ มีทงั้ หมด 71 บัญชี เป็ นเงิน 66,240.63 บาท
อัตราดอกเบีย้ 2% ต่อปี
 เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขใจ มีทงั้ หมด 1 บัญชี เป็ นเงิน 5,032.82 บาท
อัตราดอกเบีย้ 4% ต่อปี
 เงินรับฝากระหว่างสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ มีทงั้ หมด 3 บัญชี เป็ นเงิน 102,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย้ ไม่เกิน 4.50% ต่อปี
สรุปยอดรวมทัง้ สิน้ 203,626,608.65 บาท สูงกว่าประมาณการที่กาหนดไว้จานวน 16,658,954.72 บาท
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5. ด้านการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากการสุม่ ตรวจใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่พร้อมเอกสารประกอบพบว่าโดยรวม
การกรอกเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์มีเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ
และจากการคํานวณรายได้คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า พบว่ามียอดเงินตรงกันและมีความสัมพันธ์กบั จํานวน
สมาชิกเข้าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าว มีการรับรูร้ ายได้คา่ ธรรมเนียมแรกเข้าถูกต้องตามที่ควรและตาม
ระเบียบของสหกรณ์ฯ
6. ด้านผลกระทบของธุรกิจ
เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลดลงตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวทัง้ สภาวะเศรษฐกิจ
ที่ตกตํ่าจากสภาวะการกีดกันทางการค้าจะส่งผลมาสูค่ วามต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศลดลง
เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมมีแนวโน้มการขยายตัวตํ่า โดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
มีแนวโน้มตํ่ากว่าที่ตงั้ เป้าหมายไว้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง รายจ่ายด้านครัวเรือนสูงขึน้
เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับสถานการณ์คา่ เงินบาทที่แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งทางการค้า ทําให้มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจทางการค้า ทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายการเงิน โดยคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี
จากร้อยละ 1.50 เป็ นร้อยละ 1.25 ต่อปี ให้มีผลทันที ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบีย้ ที่ต่าํ สุด เท่าที่ประเทศไทยเคยกําหนด
ผลกระทบภายในเนื่องจากสมาชิกสหกรณ์เป็ นพนักงานของบริษัทฯ รายได้หลักเพือ่ ใช้ในการดํารงชีพ
มาจากการจ้างงาน ฉะนัน้ สถานการณ์ การจ้างงานของบริษัทฯ จะมีผลต่อการดําเนินกิจการของสหกรณ์ฯ
ดังนัน้ จากปั จจัยภายนอกและภายในสหกรณ์ฯ จําต้องตามสถานการณ์ ด้านอัตราดอกเบีย้ ด้านการจ้างงาน
อย่างใกล้ชิดเพือ่ นําผลไปพิจารณาปรับปรุงนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
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7. สรุปผลการตรวจสอบ
สรุปภาพรวมในการดําเนินงานของสหกรณ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผนงาน
การใช้จา่ ยงบประมาณเป็ นไปอย่างเหมาะสมถึงจะมีเกินประมาณการไปบางอย่าง แต่นาํ ไปใช้
เพือ่ ก่อประโยชน์ตอ่ องค์กรไม่ได้สอ่ ไปในทางทุจริต การรักษาสภาพคล่องเป็ นไปตามเกณฑ์บคุ คล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง พบว่าโดยรวมไม่มีเหตุการณ์ปฏิบตั ิที่ขดั แย้งทางผลประโยชน์จากบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบใหม่ที่
กําหนดขึน้ โดยหน่วยงานที่กาํ กับดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทัง้ นํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องและนํามาถือปฏิบตั ิภายในสหกรณ์ฯ ได้อย่างเหมาะสม
อันจะนําไปสูค่ วามผาสุกแด่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

ชื่อ...............................................ผูต้ รวจสอบกิจการ
(นายจงรักษ์ สุพลจิตร์)

ชื่อ...............................................ผูต้ รวจสอบกิจการ
(นายวิรุฬห์โรจน์ ศรีสยาม)

มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
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วาระที่ 3.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2562
หนังสือรับรองสหกรณ์
วันที่ 16 มกราคม 2563
เรียน นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพือ่ แสดงความเห็น
ว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพือ่ ให้การดําเนินงาน
ของสหกรณ์เป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทา่ นตรวจสอบตามที่ขา้ พเจ้าทราบ
และคิดว่าควรจะเป็ นดังต่อไปนี ้
1. งบการเงิน
1.2 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบบัญชีวนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ข้าพเจ้าเป็ น
รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน
กําหนด
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้อสมมุติที่สาํ คัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ ีการบันทึก หรือเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในงบการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกบั สหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระ
/ผูกพันเงินฝาก...
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ผูกพันเงินฝาก หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดให้ปรับปรุงหรือ
เปิ ดเผยได้ ปรับปรุงหรือเปิ ดเผยแล้ว
1.6 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผูซ้ ึ่งมีหน้าที่สาํ คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
1.7 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.8 สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิ ดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ ทัง้ ที่เกิดขึน้ แล้วและอาจ
เกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทัง้ หมดที่สหกรณ์ให้แก่บคุ คลที่สาม นอกจากนีส้ หกรณ์ไม่มีคดีฟอ้ งร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้
1.9 นอกจากเรือ่ งที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรือ
ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงิน
หรือเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การให้ขอ้ มูล
ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ทา่ นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ทา่ นขอจากข้าพเจ้าเพือ่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ทา่ นระบุวา่ จําเป็ นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่
จํากัด
/2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบตั .ิ ..

Annual Report

THAI ARROW PHITSANULOK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

29
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด ซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนีส้ หกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กาํ กับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ได้เปิ ดเผยข้อมูลทัง้ หมดที่เป็ นผลจากการประเมินความเสีย่ งเรือ่ งการทุจริตที่มีตอ่ การ
แสดงงบการเงินที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิ ดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์
ทราบและมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
บทบาทสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในหรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน
2.8 สหกรณ์ไม่ได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้
ภายใน ซึ่งควรจะได้นาํ มาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการ
ตัง้ สํารองค่าเสียหายที่เกิดขึน้
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา ทองยิม้ )
ประธานกรรมการ

(นายรุง่ โรจน์ งามสอาด)
กรรมการ/ผูจ้ ดั การ
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
จังหวัดพิษณุโลก
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
................................................
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้แต่งตัง้ ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์
พิษณุโลก จํากัด สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ในเรือ่ งที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
1. ผลการตรวจสอบ
1.1 การควบคุมภายใน
1) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ สหกรณ์จดั จ้างเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 คน ทําหน้าที่
ในการบันทึกบัญชี การเงิน สินเชื่อและธุรการ มีสญ
ั ญาจ้างและการคํา้ ประกันครบถ้วน เจ้าหน้าที่มี
ความรูค้ วามสามารถปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งที่ได้รบั มอบหมาย
2) สหกรณ์มีการกําหนดระเบียบต่าง ๆ ขึน้ ถือใช้ ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
3) ด้านการเงินการบัญชี
- ได้ทดสอบตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือในช่วงที่เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี และปิ ด
บัญชีประจําปี ผูเ้ ก็บรักษาเงินสดมีเงินสดให้ตรวจนับตรงตามบัญชี อยูภ่ ายในวงเงินที่ระเบียบว่า
ด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินกําหนด ซึ่งให้เก็บรักษาเงินสดในมือได้ไม่เกิน
วันละ 300,000.00 บาท
- สหกรณ์ได้นาํ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ซีพีซอฟต์ จํากัด มาใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลด้านทุนเรือนหุน้ ลูกหนี ้ เงินรับฝาก รวมทัง้ จัดทําบัญชีแยกประเภท แต่ยงั ไม่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละระบบมายังบัญชีแยกประเภท ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละ
ระบบไปยังบัญชีแยกประเภทจะช่วยลดขัน้ ตอนการทํางาน และข้อผิดพลาดได้มาก
/ การบันทึกบัญชี...

Annual Report

THAI ARROW PHITSANULOK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

31
การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เป็ นปั จจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน
2. ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
- ความเสีย่ งด้านสินเชื่อ ธุรกิจหลักของสหกรณ์คือการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ซึ่งอาจประสบ
ปั ญหาในเรือ่ งการเรียกเก็บ แต่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามการชําระหนีข้ องลูกหนีอ้ ย่าง
สมํ่าเสมอ เพือ่ มิให้มีหนีค้ า้ งนานอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งรับภาระค่าใช้จา่ ยประเภทหนีส้ งสัยจะสูญ
3. เรื่องอื่น ๆ
ด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ ผลจากการวิเคราะห์งบการเงิน
3.1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง สหกรณ์มีทนุ ดําเนินงานทัง้ สิน้
1,097,802,295.61 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 55,749,361.22 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.35
ประกอบด้วยหนีส้ ินจํานวน 244,837,016.70 บาท หนีส้ ินลดลงจากปี ก่อนจํานวน 19,240,917.04 บาท
หรือลดลงร้อยละ 7.29 โดยลดการกูย้ ืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกลง สําหรับทุนของสหกรณ์มีจาํ นวน
852,965,278.91 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 74,990,278.26 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.64
ได้จากการเพิม่ หุน้ ของสมาชิกเป็ นส่วนใหญ่ หนีส้ ินของสหกรณ์เท่ากับ 0.29 เท่าของทุนของสหกรณ์
ปี ก่อนเท่ากับ 0.34 เท่าของทุนของสหกรณ์ จะเห็นว่าอัตราส่วนหนีส้ ินลดลง เงินทุนของสหกรณ์
คุม้ ครองหนีไ้ ด้ทงั้ จํานวน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน เท่ากับร้อยละ 6.66 ปี ก่อน ร้อยละ 6.74
จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนลดลงกว่าปี ก่อน
3.2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นลูกหนีเ้ งินกู้ จํานวนรวมทัง้ สิน้
1,013,347,891.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 92.31 ของสินทรัพย์ทงั้ สิน้ ลูกหนีส้ ว่ นใหญ่ชาํ ระหนีไ้ ด้ตามกําหนด
ในปี ปัจจุบนั อัตราหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.06 รอบ เท่ากับปี ก่อน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ปี ปัจจุบนั ร้อยละ 5.08 ปี ก่อนร้อยละ 5.03 จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ กว่าปี ก่อน
3.3 ด้านความสามารถในการบริหารงาน สหกรณ์มีมลู ค่าธุรกิจโดยรวมจํานวน
1,695,095,107.41 บาท ปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 72,114,289.31 บาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.44 โดยดําเนิน ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน ดังนี ้
/ธุรกิจด้านสินเชื่อ...
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- ธุรกิจด้านสินเชื่อ ระหว่างปี ให้เงินกูย้ ืมแก่สมาชิกจํานวน 1,514,974,821.00 บาท ปี ก่อนให้
เงินกูจ้ าํ นวน 1,456,969,282.00 บาท ปริมาณการให้เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ กว่าปี ก่อนจํานวน 58,005,539.00 บาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.98 ผลงานคิดเป็ น 7.64 เท่าของเป้าหมายที่กาํ หนด
- ธุรกิจเงินรับฝาก ระหว่างปี สหกรณ์รบั ฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 180,084,286.41 บาท
ปี ก่อนรับฝากจํานวน 165,975,536.10 บาท ปริมาณการรับฝากเพิม่ ขึน้ จํานวน 14,108,750.31 บาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.50 ผลงานคิดเป็ น 3.60 เท่าของเป้าหมายที่กาํ หนด
3.4 ด้านความสามารถในการทากาไร การดําเนินธุรกิจด้านสินเชื่อและรับฝากเงินมีปริมาณ
เพิม่ ขึน้ กว่าปี ก่อน มีรายได้โดยรวมจํานวน 66,008,202.50 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน
5,202,834.05 บาท ค่าใช้จา่ ยมีจาํ นวนรวม 11,704,051.24 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 458,884.25
บาท ผลการดําเนินงานมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 54,304,151.26 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 4,743,949.80
บาท อัตรากําไรสุทธิปีปัจจุบนั เท่ากับร้อยละ 82.38 ปี ก่อนร้อยละ 81.58 บาท จะเห็นว่าอัตรากําไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
3.5 ด้านสภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 198,260,207.18 บาท
มีหนีส้ ินหมุนเวียนจํานวน 222,377,617.55 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนเป็ น 0.89 เท่าของหนีส้ ินหมุนเวียน
ปี ก่อนเท่ากับ 1.08 เท่า สภาพคล่องลดลง
สรุ ปประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยทัว่ ไป สหกรณ์มีเงินทุนทีเ่ ข้มแข็งเงินทุนของ
สหกรณ์คุ้มครองหนีไ้ ด้ทงั้ จานวน ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน และมีความสามารถในการ
ทากาไรดีกว่าปี ก่อน
(นางอัญชลี อินทรประสิทธิ)์
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
บ้านเลขที่ 5/36 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก- บึงพระ
ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันที่ 16 มกราคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด ซึ่ง

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แอโรว์พิษณุโลก
จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฎิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากสหกรณ์ และได้ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รบั เพียงพอ และเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรือ่ งเหล่านี ้
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี ้
- ลูกหนีเ้ งินกู้ และลูกหนีอ้ ื่นและการประมาณการ – ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์คือการให้เงินกูข้ า้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการ
การให้เงินกูม้ ีหลักฐาน และเป็ นไปตามระเบียบ รวมทัง้ ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่
เกี่ยวข้องกับลูกหนี ้
/ข้าพเจ้าได้สมุ่ สอบทาน...
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ข้าพเจ้าได้สมุ่ สอบทานการให้เงินกูแ้ ละรับชําระหนีแ้ ละความมีตวั ตนของลูกหนี ้ เพือ่ ให้แน่ใจได้
ว่าการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญนัน้ เพียงพอ และไม่เกินกว่าที่ควร
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทํา และนําเสนองบการเงิน
เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็ น เพือ่ ให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรือ่ ง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มี
ความตัง้ ใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่า
มีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงาน
ของข้าพเจ้ารวมถึง
/ ระบุและประเมินความเสีย่ ง..
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 ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบ
การเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ่
ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ว่ มคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้ และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึน้ โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้สหกรณ์ตอ้ งหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ และเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
/ ข้าพเจ้าได้สอื่ สาร...
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ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขต และช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรือ่ งทัง้ หลายที่สอื่ สารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่ ง
ต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรือ่ งสําคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิ ดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสือ่ สารดังกล่าว

(นางอัญชลี อินทรประสิทธิ)์
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
เลขที่ 5/36 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก – บึงพระ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันที่ 16 มกราคม 2563
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แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ์
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับชั้นคุณภาพ
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ดีมาก
ดีมาก

ด้านการเงินการบัญชี

ดีมาก

ธุรกิจสินเชื่อ

ดีมาก

ธุรกิจเงินรับฝาก

ดีมาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ดีมาก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ดีมาก

เจ้าหนีเ้ งินกู้

ดีมาก

สมาชิกและทุนเรือนหุน้
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล
สรุ ปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โดย นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ภาคเอกชน
15 มกราคม 2563

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุ โลก จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

28,659,271.78

67,295,666.10

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

3

40,000,000.00

0.00

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้

4

129,487,457.00

126,884,505.00

9,609.00

160,755.00

103,869.40

88,140.18

198,260,207.18

194,429,066.28

ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

3

15,000,000.00

15,000,000.00

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว

4

883,860,434.00

832,219,115.00

เครื่องใช้สาํ นักงาน - สุทธิ

6

234,654.43

180,753.11

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน -ซอฟท์แวร์

168,000.00

224,000.00

ซอฟท์แวร์ระหว่างพัฒนา

279,000.00

0.00

899,542,088.43

847,623,868.11

1,097,802,295.61

1,042,052,934.39

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนีท้ ี่ไม่หมุนเวียนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

7

18,416,300.00

43,055,600.00

เงินรับฝาก

8

203,626,608.65

136,967,653.93

หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

9

334,708.90

371,654.45

222,377,617.55

180,394,908.38

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
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หมายเหตุ

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

7

21,213,645.51

81,886,600.00

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น

10

1,245,753.64

1,796,425.36

22,459,399.15

83,683,025.36

244,837,016.70

264,077,933.74

743,677,750.00

678,861,740.00

51,968,448.00

46,875,238.54

3,014,929.65

2,677,820.65

54,304,151.26

49,560,201.46

852,965,278.91

777,975,000.65

1,097,802,295.61

1,042,052,934.39

รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท)
หุน้ ทีช่ าํ ระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

11

กําไรสุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ ินและทุนของสหกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(นายปรีชา ทองยิม้ )
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

(นางสาวขวัญยืน โพธิ)
เลขานุการ
วันที่ 16 มกราคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
บาท

ปี 2561
%

บาท

%

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กู้

64,967,304.00

98.56

60,097,240.00

98.92

ดอกเบีย้ รับเงินฝาก

148,476.22

0.23

83,894.97

0.14

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

800,123.29

1.21

569,462.93

0.94

65,915,903.51

100

60,750,597.90

100

ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝาก

6,064,330.93

9.20

4,173,134.75

6.87

ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาว

2,886,806.53

4.38

4,273,436.76

7.03

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

8,951,137.46

13.58

8,446,571.51

13.90

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ

56,964,766.05

86.42

52,304,026.39

86.10

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

5,950.00

0.01

7,300.00

0.01

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์

1,981.00

0.00

0.00

0.00

เงินเฉลี่ยคืนชุมนุมสหกรณ์

49,080.99

0.08

0.00

0.00

รายได้อื่น

35,287.00

0.05

47,470.55

0.08

92,298.99

0.14

54,770.55

0.09

885,163.14

1.34

1,037,679.87

1.71

62,661.67

0.10

82,637.98

0.14

111,467.00

0.17

124,631.00

0.21

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

34,181.00

0.05

41,140.00

0.07

ดอกเบีย้ จ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่

13,727.91

0.02

20,861.79

0.03

149,195.00

0.23

153,921.00

0.25

รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน

บวก รายได้อื่น

รวมรายได้อื่น
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน ค่าครองชีพ เบีย้ ขยัน
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

บําเหน็จเจ้าหน้าที่

41
ปี 2562

ปี 2561

บาท

%

บาท

%

ค่าเสื่อมราคา -เครื่องใช้สาํ นักงาน

68,078.68

0.10

60,509.98

0.10

ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม

56,400.00

0.09

22,570.00

0.04

ค่าตัดจ่ายซอฟท์แวร์

56,000.00

0.09

56,000.00

0.09

5,729.00

0.01

3,600.00

0.01

ค่าตอบแทน

219,000.00

0.33

201,500.00

0.33

ค่าทีป่ รึกษา

7,091.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.04

60,800.00

0.09

64,540.00

0.11

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

543,461.00

0.82

479,877.00

0.79

ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ

101,100.00

0.15

105,000.00

0.17

ค่ารับรอง

29,692.00

0.05

35,119.00

0.06

ค่าวัสดุสาํ นักงาน

83,509.78

0.13

66,665.17

0.11

120,848.30

0.18

75,660.60

0.12

ค่าโทรศัพท์

14,669.30

0.02

16,958.09

0.03

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

24,785.00

0.04

29,959.00

0.05

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

60,000.00

0.09

60,000.00

0.10

ค่ากิจกรรมร่วมขบวนการสหกรณ์

32,817.00

0.05

32,765.00

0.05

ค่าอาหารนักศึกษาฝึ กงาน

10,800.00

0.02

2,000.00

0.00

1,737.00

0.00

0.00

0.00

2,752,913.78
54,304,151.26

4.18
82.38

2,798,595.48
49,560,201.46

4.61
81.58

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าซ่อมแซม-ค่าบํารุงรักษาสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
ค่าเบีย้ เลีย้ ง พาหนะ ทีพ่ กั

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ค่าไปรษณียากร
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กาไรสุทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุ โลก จากัด
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กําไรสุทธิ

54,304,151.26

49,560,201.46

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

68,078.68

60,509.98

ค่าตัดจ่ายซอฟท์แวร์

56,000.00

56,000.00

ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ

(9,609.00)

(160,755.00)

ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ

(100.81)

(11,990.38)

ดอกเบีย้ ตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ

(5,123.29)

0.00

ดอกเบีย้ จ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่

12,481.57

17,952.99

บําเหน็จเจ้าหน้าที่

149,195.00

153,921.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

137,102.90

158,659.45

เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป

120,848.30

75,660.60

0.00
54,833,024.61

(500.00)
49,909,660.10

(116,788,000.00)

(109,497,510.00)

109,672,589.00

109,356,469.00

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญ

(1,398,186,821.00)

(1,347,471,772.00)

เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญ

1,351,057,961.00

1,263,486,110.00

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง

(719,920.00)

(712,863.00)

เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง

719,920.00

737,863.00

เงินสดรับจากรายได้คา้ งรับ

172,745.38

176,713.00

เงินสดจ่ายซือ้ เครื่องเขียนแบบพิมพ์

(143,603.80)

(83,103.60)

500.00

0.00

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินรอเรียกเก็บ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉิน
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉิน

เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ

43

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท
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หนี้สินดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ เงินกูค้ า้ งจ่าย

(80,427.35)

(155,869.13)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ เงินรับฝากออมทรัพย์พลัสค้างจ่าย

(18,232.10)

0.00

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย

(60,000.00)

0.00

เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ

1,965,322.00

17,758.00

เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ

(1,975,080.00)

0.00

เงินสดจ่ายคืนเงินรอจ่ายคืน

(5,703,582.00)

(9,242,081.00)

เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน

5,703,409.00

9,242,331.00

เงินสดรับค่าเบีย้ ประกันเอไอเอรอนําส่ง

1,874,759.00

2,831,324.00

เงินสดจ่ายค่าเบีย้ ประกันเอไอเอรอนําส่ง

(1,883,488.00)

(3,177,947.33)

เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนําส่ง

(33,055.00)

(40,952.00)

เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนําส่ง

35,925.00

40,952.00

เงินสดจ่ายสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่

(513,981.00)

(379,100.00)

(70,035.26)

(34,962,017.96)

เงินสดจ่ายซือ้ เครื่องใช้สาํ นักงาน

(121,980.00)

(142,190.00)

เงินสดจ่ายค่าซอฟท์แวร์ระหว่างพัฒนา

(279,000.00)

(280,000.00)

(40,000,000.00)
(40,400,980.00)

0.00
(422,190.00)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือ้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

44

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

44

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก

180,084,286.41

165,975,536.10

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก

(113,425,331.69)

(107,731,449.60)

75,000,000.00

89,960,000.00

(160,312,254.49)

(119,117,700.00)

(30,000.00)

(30,000.00)

เงินสดจ่ายเงินปั นผลหุน้

(37,648,304.00)

(33,021,732.00)

เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน

(4,618,527.00)

(3,987,319.00)

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการเจ้าหน้าที่

(870,000.00)

(985,676.00)

เงินสดจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่

(250,767.29)

(367,739.87)

เงินสดรับเงินสะสมเจ้าหน้าที่

52,400.00

53,000.00

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้

81,168,310.00

92,867,500.00

เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้

(16,352,300.00)

(17,479,550.00)

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

(267,000.00)

(275,200.00)

เงินสดจ่ายทุนศึกษาอบรม

(297,391.00)

(202,640.00)

เงินสดจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก

(398,500.00)

(461,820.00)

0.00
1,834,620.94

(20,000.00)
65,175,209.63

(38,636,394.32)

29,791,001.67

67,295,666.10

37,504,664.43

28,659,271.78

67,295,666.10

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืม
เงินสดจ่ายชําระหนีเ้ งินกูย้ ืม
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เงินสดจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิน้ ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1 สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รบั รู ร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับดอกเบีย้ คูณ
- ด้วยจํานวนเงินต้นทีต่ อ้ งชําระตามระยะเวลาทีก่ ยู้ ืม
- เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- สหกรณ์ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย
- การจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีเ้ งินกู้ และการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สาํ นักงานคํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
- ซอฟท์แวร์ตา่ ง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน หรือตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟท์แวร์ใหม่

- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ การซือ้ มาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์อื่น
2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

153,761.55

224,517.71

2,000.00

1,000.00

28,503,510.23
28,659,271.78

67,070,148.39
67,295,666.10

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม
3 เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ.

40,000,000.00

0.00
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ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เงินลงทุนระยาว
เงินลงทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
- หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุน

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

55,000,000.00

15,000,000.00

4 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

ระยะสัน้

ระยะยาว

ระยะสัน้

ระยะยาว

เงินให้กยู้ ืม - ปกติ
ลูกหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉิน
ลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม

16,872,099.00

0.00

9,756,688.00

0.00

112,615,358.00 883,860,434.00
129,487,457.00 883,860,434.00

117,127,817.00
126,884,505.00

832,219,115.00
832,219,115.00

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ

100.81

11,990.38

ดอกเบีย้ ตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ

5,123.29

0.00

98,405.30

75,649.80

240.00
103,869.40

500.00
88,140.18

เครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินรอเรียกเก็บ
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เครื่องใช้สาํ นักงาน

854,281.00

180,753.11

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

619,626.57
234,654.43

0.00
180,753.11

เครื่องใช้สาํ นักงาน-สุทธิ
7 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

เจ้าหนีเ้ งินกูก้ องทุนผูใ้ ช้แรงงาน (3/2560)

1,600,800.00

2,130,345.51

332,000.00

5,000,000.00

เจ้าหนีเ้ งินกูก้ องทุนผูใ้ ช้แรงงาน (12/2561)

1,912,800.00

5,256,200.00

1,912,800.00

7,169,000.00

เจ้าหนีเ้ งินกูก้ องทุนผูใ้ ช้แรงงาน (13/2561)

2,000,400.00

5,499,100.00

2,000,400.00

7,499,500.00

398,300.00

0.00

2,000,400.00

398,300.00

เจ้าหนีเ้ งินกู้ ชสอ.จํากัด -พฉ610010

0.00

0.00

2,478,000.00

3,922,000.00

เจ้าหนีเ้ งินกู้ ชสอ.จํากัด - L610011

0.00

0.00

6,000,000.00

42,893,800.00

เจ้าหนีเ้ งินกู้ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

0.00

0.00

28,332,000.00

15,004,000.00

12,504,000.00

8,328,000.00
21,213,645.51

0.00

0.00
81,886,600.00

เจ้าหนีเ้ งินกูก้ องทุนผูใ้ ช้แรงงาน 2 (14/2558)

เจ้าหนีเ้ งินกู้ สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก จํากัด

18,416,300.00

43,055,600.00

- เงินกูย้ ืมกองทุนผูใ้ ช้แรงงาน จํานวน 4 สัญญา ดังนี ้
1) สัญญาเลขที่ 14/2558 วงเงินกู้ 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี
ระยะเวลา 60 งวด คณะกรรมการดําเนินการคํา้ ประกัน
2) สัญญาเลขที่ 3/2560 วงเงินกู้ 8,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา
60 งวด คณะกรรมการดําเนินการคํา้ ประกัน
3) สัญญาเลขที่ 12/2561 วงเงินกู้ 9,560,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา
60 งวด คณะกรรมการดําเนินการคํา้ ประกัน
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4) สัญญาเลขที่ 13/2561 วงเงินกู้ 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา
60 งวด คณะกรรมการดําเนินการคํา้ ประกัน
- เงินกูย้ ืมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 2 สัญญา ดังนี ้
1) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกสหกรณ์ สัญญาที่ พฉ 610010 ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2561 วงเงินกูย้ ืม 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.59 ต่อปี
ระยะเวลา 36 งวด 5 เดือนแรกให้ชาํ ระแต่ดอกเบีย้ เริ่มชําระต้นเงินเดือน ที่ 6 คณะกรรมการ
ดําเนินการคํา้ ประกัน ชําระเสร็จสิน้ ในระหว่างปี
2) สัญญาเงินกูเ้ ลขที่ L6100011 วงเงินกู้ 100,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.38 ต่อปี
คณะกรรมการดําเนินการคํา้ ประกัน ชําระเสร็จสิน้ ในระหว่างปี
- เงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด สัญญาเลขที่ 60/2559 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
4.50 ต่อปี ส่งชําระต้นเงินงวดละ 2,361,000.00 บาท คณะกรรมการดําเนินการคํา้ ประกัน ชําระเสร็จสิน้ ระหว่างปี
- เงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด สัญญาเลขที่ 2/2562 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.75 ต่อปี
วงเงินกู้ 25,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการคํา้ ประกัน
8 เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
รวมเงินรับฝากจากสมาชิก

8,449,257.34

6,937,063.61

93,177,351.31
101,626,608.65

80,030,590.32
86,967,653.93

95,000,000.00
7,000,000.00
102,000,000.00

50,000,000.00
0.00
50,000,000.00

203,626,608.65

136,967,653.93

เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิ และในเครือ จํากัด
สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสําโรงการแพทย์ จํากัด
รวมเงินรับฝากสหกรณ์อื่น
รวมเงินรับฝาก

49

49
9 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เงินปั นผล

86,380.00

86,220.00

เงินเฉลี่ยคืน

9,765.00

9,764.00

เงินรอจ่ายคืน

17,568.00

17,741.00

2,870.00

0.00

73,023.00

81,512.00

0.00

0.00

ดอกเบีย้ เงินกูค้ า้ งจ่าย

26,924.28

80,427.35

ดอกเบีย้ ค้างจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส

68,676.12

18,232.10

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย

30,000.00

60,000.00

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์คา้ งจ่าย

11,502.50

0.00

8,000.00
334,708.90

17,758.00
371,654.45

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

455,833.64

938,506.24

789,920.00
1,245,753.64

1,379,885.00
2,318,391.24

เงินประกันสังคมรอนําส่ง
ค่าเบีย้ ประกันเอไอเอรอนําส่ง
ค่าเบีย้ ประกันเอไอเอรอนําส่ง (สินเชื่อ)

เงินรอตรวจสอบ
รวม
10 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินสะสมเจ้าหน้าที่
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่

50

50
11 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

ทุนสาธารณประโยชน์

297,735.00

364,735.00

ทุนศึกษาอบรม

333,069.65

330,460.65

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล

411,459.00

361,459.00

ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ

770,000.00

670,000.00

เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

660,000.00

460,000.00

542,666.00
3,014,929.65

491,166.00
2,677,820.65

ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก

12 การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดให้สหกรณ์ตอ้ งดํารงสินทรัพย์
สภาพคล่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละหนึง่ ของยอดเงินรับฝากทัง้ หมด

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 3.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562
ในการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จํากัด สามารถดําเนินงาน ทําให้มีกาํ ไรสุทธิประจําปี 2562
รวมทัง้ สิน้ จํานวน 54,304,151.26 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปี 2562

รายการ

ปี 2561

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

5,508,602.26

10.14

5,093,209.46

10.28

30,000.00

0.06

30,000.00

0.06

76.35 37,648,465.00

75.97

1. จัดสรรให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์
1.1 เงินสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
1.2 ค่าบํารุ งสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ไม่เกิน 30,000 บาท)
2. จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรู ปของเงินปั นผลและเฉลี่ยคืน
2.1 เงินปันผล 5.9% ต่อปี (ปี 2562) 5.9% ต่อปี (ปี 2561)

41,461,987.00

2.2 เงินเฉลีย่ คืน 8.4% ต่อปี (ปี 2562) 8% ต่อปี (ปี 2561)

5,278,562.00

9.72

4,618,527.00

9.32

3.1 เงินทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบ

200,000.00

0.37

200,000.00

0.40

3.2 เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรม ไม่เกินร้อยละสิบ

300,000.00

0.55

300,000.00

0.61

3.3 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบ

400,000.00

0.74

450,000.00

0.91

3.4 เงินรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสอง

50,000.00

0.09

50,000.00

0.10

3.5 เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละสิบ

100,000.00

0.18

100,000.00

0.20

3.6 เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในฐานะผูค้ าํ้ ประกันเงินกู้

100,000.00

0.18

200,000.00

0.40

4.1 เงินโบนัสกรรมการ

460,000.00

0.85

420,000.00

0.85

4.2 เงินโบนัสเจ้าหน้าที่

415,000.00

0.76

450,000.00

0.91

3. จัดสรรให้สมาชิกเป็ นทุนต่างๆ ในรู ปของสวัสดิการและ
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ

4. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าของสหกรณ์ในรู ปของเงินโบนัส
(กาหนดไว้ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ)

กาไรสุทธิ (บาท)

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

54,304,151.26

-

มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

อัตราส่วนการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
สะสมทุนสหกรณ์,
12.31
กรรมการและ
เจ ้าหน ้าที,่ 1.61

อัตราสว่ นของการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
สะสมทุนสหกรณ์

12.31

กรรมการและเจ ้าหน ้าที1.61
่
ิ
จัดสรรให ้สมาชก

86.08

ิ ,
จัดสรรให ้สมาชก
86.08
หมายเหตุ : หน่วยล้านบาท

วาระที่ 3.3 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์
ประจาปี 2563
มาตรา 47 การกูย้ ืมหรือการคํา้ ประกันของสหกรณ์จะต้องจํากัดอยูภ่ ายในวงเงิน
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ประธานในที่ประชุม ชีแ้ จงว่า ปี ที่แล้วนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืม
หรือการคํา้ ประกันไว้ จํานวน 400,000,000.00 บาท (สีร่ อ้ ยล้านบาทถ้วน)
ดังนัน้ ในปี 2563 คณะกรรมการดําเนินงานเห็นสมควรที่จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
กําหนดวงเงินกูย้ ืมประจําปี 2563 ไว้ไม่เกิน จํานวน 400,000,000.00 บาท (สีร่ อ้ ยล้านบาทถ้วน)
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความคล่องตัวต่อการทํางานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด
มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 3.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-จ่ายของสหกรณ์ ประจาปี 2563
คณะกรรมการดําเนินงานขอเสนองบประมาณรับ - จ่ายของ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จํากัด ประจําปี 2563
เพือ่ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมตั ิตามความในข้อบังคับ ข้อ 63(7)
ประมาณการรับ-จ่าย ประจาปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
หมวด/รายการ
ตัง้ ไว้ (บาท) รับจริง (บาท) ขอตัง้ (บาท)
1. ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
2. ดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืม

70,000.00

148,476.22

65,000,000.00 64,967,304.00

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

10,000.00

5,950.00

4. รายได้อื่นๆ

45,000.00

35,287.00

5. เงินปั นผลชุมนุมสหกรณ์ฯ

600,000.00

795,000.00

6. เงินเฉลีย่ คืนชุมนุมสหกรณ์ฯ

60,000.00

49,080.99

7. หนีส้ งสัยจะสูญ

-

-

8. ผลตอบแทนเงินลงทุน

-

5,123.29

9. กําไรจากการขายเครือ่ งใช้สาํ นักงาน

-

1,981.00
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หมายเหตุ

160,000.00 - รายรับจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
68,000,000.00 - รายรับจากดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืม
10,000.00 - รายรับจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า
45,000.00 - รายรับจากการขายสัญญากู้ , ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
800,000.00 - รายรับจากการถือหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
60,000.00 - รายรับจากการกูย้ ืมเงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
-

- รายรับจากค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

30,000.00 - รายรับจากการซือ้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
-

รวมรับ

65,785,000.00 66,008,202.50

69,105,000.00

รายจ่าย

13,338,458.00 11,983,051.24

14,567,084.00

กาไร

52,446,542.00 54,025,151.26

54,537,916.00

- รายรับจากกําไรการขายเครือ่ งใช้สาํ นักงาน
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การลงทุนในทรัพย์สิน
หมวดรายจ่าย

ปี 2562
ตัง้ ไว้ (บาท)

จ่ายไป (บาท)

ปี 2563
หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น
ขอตัง้ (บาท)

เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
- เครือ่ งใช้สาํ นักงาน

20,000.00

1,390.00

- ตูเ้ ก็บเอกสาร

30,000.00

21,410.00

- เครือ่ งคอมพิวเตอร์

-

-

- เครือ่ งนับธนบัตร

50,000.00

50,000.00

- เครือ่ งพิมพ์เอกสาร

80,000.00

30,240.00

- เครือ่ งสํารองไฟฟ้า
- โทรศัพท์มือถือ

10,000.00
10,000.00

8,950.00
9,990.00

20,000.00 - เพือ่ ซือ้ เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
30,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตูเ้ ก็บเอกสารสัญญาเงินกูแ้ ละอื่นๆ
40,000.00 - เพือ่ ซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ รองรับ Program ใหม่
-

- เพือ่ ซือ้ เครือ่ งนับธนบัตร

50,000.00 - เพือ่ ซือ้ เครือ่ งพิมพ์เอกสาร
10,000.00 - เพือ่ ซือ้ เครือ่ งสํารองไฟฟ้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์
- - เพือ่ ซือ้ โทรศัพท์มือถือ (ภารกิจของสหกรณ์ เช่น กรณีสมาชิก
โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพือ่ ชําระหนี ้ , รับฝากเงินและซือ้ หุน้ ,
แจ้งการผิดนัดชําระหนี)้

- เครือ่ งปรับอากาศ (แอร์)

-

-

65,000.00 - เพือ่ ซือ้ แอร์ 2 เครือ่ ง เนื่องจากของเก่ามีอายุการใช้งานมานาน

- ตูเ้ ย็น

-

-

5,000.00 - เพือ่ ซือ้ ตูเ้ ย็น 1 ตู้ ใช้ในงานสหกรณ์, ทํางานในวันหยุดที่โรงอาหารไม่เปิ ดและรับรองแขกของสหกรณ์

รวม

200,000.00

รายงานกิจการประจาปี

121,980.00

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

220,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย

ปี 2562

ปี 2563
ขอตัง้ (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น
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ตัง้ ไว้ (บาท)

จ่ายไป (บาท)

5,000,000.00
4,500,000.00

2,886,806.53
6,064,330.93

1,000,000.00

784,663.14

1,000,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2562)

2.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

75,000.00

62,661.67

65,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นเงินค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2562)

2.3 ค่าตําแหน่ง

12,000.00

6,000.00

36,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นเงินค่าตําแหน่ง 1 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2562)

2.4 ค่าครองชีพ

80,000.00

79,250.00

164,400.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2562)

2.5 ค่าอยูน่ าน

30,000.00

26,950.00

1) ดอกเบีย้ จ่าย
1.1 จ่ายดอกเบีย้ เงินกูย้ ืม
1.2 จ่ายดอกเบีย้ เงินรับฝาก
2) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
2.1 เงินเดือนค่าจ้าง

3,000,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าดอกเบีย้ เงินกูย้ ืม
7,000,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าดอกเบีย้ เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

27,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าอยูน่ านเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบตั ิงานมานาน (ตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.
2562)
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
2.6 ค่าชดเชย
3) การให้สวัสดิการเจ้าหน้าที่
3.1 เบีย้ ขยัน

ปี 2562
ตัง้ ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท)
250,000.00
-

ปี 2563
ขอตัง้ (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

250,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าชดเชย (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2562)

25,000.00

21,250.00

3.2 ค่ารักษาพยาบาล

96,000.00

60,117.00

3.3 ดอกเบีย้ เงินสะสม
3.4 เงินบําเหน็จ

30,000.00
103,558.00

13,727.91
149,195.00

30,000.00 - จ่ายดอกเบีย้ เงินสะสมเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน(ตามระเบียบสหกรณ์)
138,184.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ที่เมื่อออกจากงาน
ตามระเบียบสหกรณ์ (เป็ นการคํานวณทางบัญชีซึ่งไม่ได้จา่ ย
เป็ นเงินสด)

14,000.00

14,000.00

17,500.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าชุดทํางานเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่า
ด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.5 ค่าชุดทํางาน

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

33,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นเบีย้ ขยันเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วย
การให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562)
120,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน และ
ครอบครัว (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562)

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

57

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
3.6 เงินประกันสังคม

ปี 2562
ตัง้ ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท)
45,000.00
33,055.00

3.7 เงินกองทุนทดแทน

1,000.00

1,126.00

3.8 ค่านําเที่ยวประจําปี

4,400.00

4,400.00

3.9 ตรวจสุขภาพประจําปี

-

-

3.10 ประกันชีวติ กลุม่

-

-

3.11 เงินรางวัลที่ทาํ งานมานาน

-

-

ปี 2563
ขอตัง้ (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

50,000.00 - เพือ่ จ่ายเงินประกันสังคมให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม
2,000.00 - เพือ่ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน
5,500.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่านําเที่ยวประจําปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.
2562)
12,500.00 - จ่ายเป็ นค่าตรวจสุขภาพประจําปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.
2562)
10,000.00 - จ่ายเป็ นค่าประกันชีวติ กลุม่ เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน เพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่ได้มีหลักประกันชีวติ (ตามระเบียบว่าด้วยการให้
สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562)
60,000.00 - เพือ่ เป็ นทุนสะสมสําหรับไว้จา่ ยสวัสดิการให้กบั เจ้าหน้าที่
ทํางานมานาน (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562)
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
4) ค่าตอบแทน
4.1 ประธาน

ปี 2562
ตัง้ ไว้ (บาท)

จ่ายไป (บาท)

ปี 2563
ขอตัง้ (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

36,000.00

33,000.00

36,000.00 - เพือ่ จ่ายให้แก่ประธานกรรมการ (ตามระเบียบสหกรณ์)

4.2 รองประธาน

24,000.00

24,000.00

24,000.00 - เพือ่ จ่ายให้แก่รองประธานกรรมการ 2 ท่าน (ตามระเบียบ
สหกรณ์)

4.3 ประธานฝ่ ายการศึกษา

12,000.00

12,000.00

12,000.00 - เพือ่ จ่ายให้แก่ประธานฝ่ ายการศึกษา (ตามระเบียบสหกรณ์)

4.4 กรรมการผูจ้ ดั การ

54,000.00

54,000.00

54,000.00 - เพือ่ จ่ายให้แก่ผจู้ ดั การสหกรณ์ (ตามระเบียบสหกรณ์)

4.5 เหรัญญิก

24,000.00

24,000.00

24,000.00 - เพือ่ จ่ายให้แก่เหรัญญิก (ตามระเบียบสหกรณ์)

4.6 เลขานุการ
4.7 ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์

24,000.00
48,000.00

24,000.00
48,000.00

24,000.00 - เพือ่ จ่ายให้แก่เลขานุการ (ตามระเบียบสหกรณ์)
48,000.00 - เพือ่ จ่ายให้แก่ผตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ 2 ท่าน (ตาม
ระเบียบสหกรณ์)

4.8 ผูต้ รวจสอบบัญชี

60,000.00

60,000.00

60,000.00 - เพือ่ จ่ายผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต (ตามระเบียบสหกรณ์)

4.9 ค่าตอบแทนผูช้ ว่ ยเหลือ

-

-

งานสหกรณ์

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

20,000.00 - เพือ่ จ่ายค่าตอบแทนผูช้ ว่ ยเหลืองานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
5) ค่าเบีย้ เลีย้ งต่างๆ
5.1 ค่าเบีย้ ประชุม

ปี 2562
ตัง้ ไว้ (บาท)

จ่ายไป (บาท)

ปี 2563
ขอตัง้ (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

120,000.00

101,100.00

120,000.00 - เพือ่ จ่ายค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการและเบีย้ ประชุมฝ่ าย
(ตามระเบียบสหกรณ์)

5.2 ค่าเบีย้ เลีย้ งพาหนะ

65,000.00

60,800.00

65,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ เลีย้ งพาหนะกรรมการและเจ้าหน้าที่
(ตามระเบียบสหกรณ์)

5.3 ค่าเลีย้ งรับรอง

30,000.00

29,692.00

35,000.00 - สําหรับเป็ นค่าอาหาร,เครือ่ งดื่มและอื่นๆ รับรองผูม้ าเยีย่ ม
เยือนและช่วยเหลืองานสหกรณ์ (ตามระเบียบสหกรณ์)

5.4 ค่าอาหารนักศึกษา

15,000.00

10,800.00

15,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าอาหารนักศึกษาฝึ กงาน (ตามระเบียบสหกรณ์)

6) เครื่องเขียนแบบพิมพ์

100,000.00

120,848.30

120,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าหนังสือกูส้ ามัญ,หนังสือกูค้ าํ้ ประกันสามัญ,
ใบเสร็จรับเงินประจําวัน,ใบเสร็จรับเงินประจําเดือน,สลิปลูกหนี ้
,สลิปเจ้าหนี,้ ทะเบียนหุน้ หนี,้ หนังสือยืนยันยอดเงินฝากและเงินกู้

70,000.00

83,509.78

7) วัสดุสานักงาน
7.1 วัสดุสาํ นักงาน

100,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุใช้ในสํานักงาน
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หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ปี 2562
ปี 2563
ตัง้ ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตัง้ (บาท)
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หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

8) ค่าพัฒนา/โปรแกรม
8.1 ค่าซ่อมบํารุง
8.2 ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8.3 ค่าพัฒนาคอมพิวเตอร์
8.4 ค่าพัฒนา Website สหกรณ์
8.5 ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม
8.6 ค่าเช่าเครือ่ งใช้สาํ นักงาน

10,000.00

5,729.00

250,000.00

279,000.00

30,000.00
-

-

50,000.00
100,000.00

56,400.00
-

10,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมบํารุงโปรแกรมและอุปกรณ์
100,000.00 - เพือ่ จ่ายค่าพัฒนาระบบงานของสหกรณ์
30,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยซือ้ อุปกรณ์สาํ รองข้อมูลของสหกรณ์
-

- เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดตัง้ Website ของสหกรณ์

50,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม
100,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าเครือ่ งใช้สาํ นักงาน

9) ค่าธรรมเนียมธนาคารและแสตมป์

9.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

30,000.00

13,905.00

9.2 ค่าไปรษณียแ์ ละอากรแสตมป์
9.3 ค่าโอนเงินปั นผลและโอนอื่นๆ

500.00
15,000.00

1,737.00
10,880.00

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

5,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ i-cash ที่
สหกรณ์ทาํ ธุรกรรมด้วย (ชสอ. ,สอ.การไฟฟ้าฯ,กรมสวัสดิการ
คุม้ ครองแรงงานฯ,สอ.สําโรงการแพทย์, สอ.ไทยยาซากิและอื่นๆ)
2,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณียแ์ ละอากรแสตมป์
15,000.00 - เพือ่ เป็ นค่าธรรมเนียมโอนเงินปั นผลเข้าบัญชีสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
10) ค่าตกแต่งสานักงาน

ปี 2562
ตัง้ ไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท)
20,000.00
-

ปี 2563
ขอตัง้ (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

61

20,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตกแต่งและปรับปรุงขยายสํานักงานสหกรณ์

11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
11.1 รายงานกิจการ

60,000.00

60,355.00

70,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าแบบพิมพ์รายงานกิจการและอื่นๆ

11.2.1 ของขวัญแจกสมาชิก

225,000.00

225,000.00

225,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าของขวัญแจกสมาชิก

11.2.2 ของรางวัล

100,000.00

105,141.00

100,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าของรางวัลสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่

110,000.00
8,000.00

94,752.00
8,000.00

110,000.00 - ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม การประชุมใหญ่
8,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ เลีย้ งคณะกรรมการกลางการเลือกตัง้
15 ท่าน ตามระเบียบสหกรณ์

70,000.00

44,400.00

11.2 ของขวัญ

11.3 อาหารและเครือ่ งดื่ม
11.4 เบีย้ เลีย้ งกรรมการกลางการ
เลือกตัง้
11.5 ค่าเบีย้ เลีย้ งสมาชิกร่วม
ประชุมใหญ่
11.6 ค่าถ่ายวีดีโอ/วีทอี าร์

5,000.00

11.7 ค่าทําบัตร , คูปอง

7,000.00

2,200.00

10,000.00

3,613.00

11.8 อื่นๆ

-

70,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าอาหารสมาชิกร่วมประชุมใหญ่
5,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายรูปและค่าถ่ายวีดีโอ
7,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าทําบัตรเลือกตัง้ /จับรางวัลประชุมใหญ่
10,000.00 - อื่นๆ ในการประชุมใหญ่
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวดรายจ่าย
12) หนีส้ งสัยจะสูญ-ลูกหนีต้ ามคา
พิพากษา

ปี 2562
ตัง้ ไว้ (บาท)
-

จ่ายไป (บาท)
-

ปี 2563
ขอตัง้ (บาท)
-

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น
- ตัง้ เป็ นหนีส้ งสัยจะสูญ-ลูกหนีต้ ามคําพิพากษา

13) ค่าบริการโทรศัพท์

20,000.00

14) ค่าใช้จ่ายดาเนินคดี

50,000.00

15) ค่าทีป่ รึกษา

10,000.00

7,091.00

10,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ

16) ค่ากิจกรรมสหกรณ์

40,000.00

32,817.00

40,000.00 - เพือ่ ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสหกรณ์

17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิสามัญ
18) อืน่ ๆ
รวม

-

14,669.30

-

-

10,000.00

-

13,178,458.00 11,858,972.56

หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยถัวจ่ายได้เฉพาะหมวด ยกเว้น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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20,000.00 - เพือ่ จ่ายค่าโทรศัพท์ โอนเงินกูฉ้ กุ เฉิน/สามัญ ผ่านระบบ
Internet และโทรศัพท์มือถือสํานักงานเพือ่ ติดต่อประสานงาน
ภายนอก,ติดต่อสมาชิกฯ
50,000.00 - เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรึกษาและดําเนินคดีตา่ งๆ ของ
สหกรณ์

500,000.00 - กรณีมีเหตุอนั จําเป็ นที่ตอ้ งขอมติจากสมาชิก
10,000.00
14,345,084.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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ค่าใช้จ่ายในสินทรัพย์
หมวด/รายการ
- ค่าเสือ่ มราคาเครือ่ งใช้สาํ นักงาน
- ค่าตัดจ่ายจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
- ค่าตัดจ่ายซอฟท์แวร์
รวม
รวมทัง้ สิน้

ปี 2562

ปี 2563
ขอตัง้

ตัง้ ไว้

จ่ายไป

80,000.00

68,078.68

-

-

หมายเหตุ

80,000.00
-

80,000.00

56,000.00

142,000.00 - รวมซอฟแวร์ (อยูร่ ะหว่างการพัฒนา) ตัดจ่ายในปี 2563

160,000.00

124,078.68

222,000.00

13,338,458.00 11,983,051.24

14,567,084.00

มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยตามประมาณการรับ-จ่ายของสหกรณ์ ไม่ตรงกับงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมอยูใ่ นระหว่างการพัฒนา

วาระที่ 3.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนดาเนินงาน ประจาปี 2563

64

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จํากัด ขอเสนอแผนงาน
ประจําปี 2563 เพือ่ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ พิจารณาอนุมตั ิตามความในข้อบังคับ ข้อ 63(7)
1. วิสัยทัศน์

"เป็ นสหกรณ์ชนั้ นํา เต็มใจให้บริการ สวัสดิการลํา้ เลิศ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
ใส่ใจสมาชิก ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"
1. ก้าวสูค่ วามเป็ นสหกรณ์ชนั้ แนวหน้าระดับจังหวัด และระดับประเทศ

2. พันธกิจ

2. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ การดําเนินธุรกิจและ
เทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์
3. จัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกอย่างเป็ นระบบโดยพยายามให้ครอบคลุมการเกิด,
แก่, เจ็บและตาย
4. ดําเนินการทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
5. สร้างองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริม เผยแพร่ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
6. มุ่งสูเ่ ป้าหมายการบริหารงานภายใต้ทนุ ดําเนินงานของสหกรณ์เอง
7. เสริมสร้างโอกาสการเข้าหาแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้ าประสงค์ " เพือ่ ให้สมาชิกสหกรณ์ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขนึ ้ "

เป้ าหมายการดาเนินงาน ประจาปี 2563
ปี 2562
1. สมาชิกเพิม่

เพิม่

ปี 2563
29

49 คน

20

1.1 สมาชิกสามัญ

19

29 คน

10

1.2 สมาชิกสมทบ

10

20 คน

10

743,677,750.00

793,677,750 บาท

50,000,000.00

2.2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก

101,626,608.65

151,626,609 บาท

50,000,000.00

2.2.2 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

102,000,000.00

152,000,000 บาท

50,000,000.00

2. เพิม่ ทุนดําเนินงานขึน้
2.1 ทุนเรือนหุน้
2.2 เงินรับฝาก

รายงานกิจการประจาปี

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
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เป้ าหมายการดาเนินงาน ประจาปี 2563 (ต่อ)
ปี 2562

ปี 2563

เพิม่

3. ให้บริการสินเชื่อในวงเงิน (ระหว่างปี )
3.1 เงินกูฉ้ กุ เฉิน
3.2 เงินกูส้ ามัญ

116,788,000.00

156,788,000 บาท

40,000,000.00

1,390,871,665.00 1,540,871,665 บาท 150,000,000.00
80,156.00

180,156 บาท

100,000.00

3.4 เงินกูส้ ามัญสวัสดิการ-อาชีพ

3,450,000.00

7,650,000 บาท

4,200,000.00

3.5 เงินกูส้ ามัญสวัสดิการ-บัตรเครดิต

3,785,000.00

7,685,000 บาท

3,900,000.00

4. ประมาณการกําไรสุทธิ

54,025,151.26

54,537,916 บาท

512,764.74

5. แผนการกูเ้ งินในการดําเนินงาน

39,629,945.51

3.3 เงินกูส้ ามัญสวัสดิการ-ประกันชีวติ

239,629,946 บาท 200,000,000.00

6. แผนการใช้ทนุ สะสม
6.1 แผนการใช้ทนุ เพือ่ การศึกษาอบรมสมาชิก,กรรมการ

350,000.00 บาท

เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผูต้ รวจสอบกิจการ
6.2 แผนการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ (ทุนการศึกษาบุตร)

250,000.00 บาท

6.3 แผนการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ (ทุนบริจาค)

100,000.00 บาท

6.4 แผนการใช้ทนุ อื่นๆ (เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์)
มติทป่ี ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติ มข้อบังคับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27/2562 เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัดแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยเปลีย่ นใช้ขอ้ บังคับใหม่ ข้อบังคับ
ดังกล่าวเรียกว่า " ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด " พ.ศ. 2562 และบังคับใช้ตงั้ แต่
วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน จึงขอสรุปประเด็นที่ขอแก้ไขเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาดังนี ้
ข้อความเดิม
ข้อ32. คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดา
และบรรลุนิติภาวะ

ข้อความใหม่
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกต้องมีสญ
ั ชาติไทยและมี
คุณสมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นพนักงานประจํา
(3) เป็ นหรือเคยเป็ น
ของบริษัทไทยแอโรว์ จํากัด โรงงาน พนักงานประจําของบริษัทไทยแอโรว์
พิษณุโลก หรือเป็ นเจ้าหน้าที่
จํากัด โรงงานพิษณุโลกและบริษัท
สหกรณ์และพนักงานประจําของ
ในเครือหรือ เป็ นหรือเคยเป็ น
บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด โรงงาน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอ
พิษณุโลกที่เกษียณอายุการทํางาน โรว์พิษณุโลก จํากัด
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เกษียณอายุ
การทํางาน ให้เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ต่อเนื่อง

เหตุผล
แก้ไขเป็ นไปตาม พรบ.
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562 และรองรับรับ
สภาพการจ้างงานของ
บริษัทไทยแอโรว์
พิษณุโลก จํากัด
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วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ (ต่อ)
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและ
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติ
นิสยั ดีงาม
และนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกใน
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ใน
วัตถุประสงค์ในการให้กยู้ ืมเงิน
การกูย้ ืมเงิน
ข้อ 33. การเข้าเป็ นสมาชิก
ข้อ 33. การเข้าเป็ นสมาชิก
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ
ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ
ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กาํ หนดไว้โดยต้องมี
แบบที่กาํ หนดไว้โดยต้องมี
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครใน
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครใน
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าหัวหน้างานคน
ตําแหน่งหัวหน้างาน 1 คนรับรอง
แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ หนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผู้
ดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าหัวหน้า
ตํ่ากว่าหัวหน้าแผนก ก็ไม่ตอ้ งมีผู้
แผนกก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่า
ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้ เห็นเป็ นการ
สมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ก็ให้แจ้ง

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่า
ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้ เห็นเป็ นการ
สมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ก็ให้แจ้ง

รายงานกิจการประจาปี
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สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก

เหตุผล

เพิม่ เติมการโอนย้าย
สมาชิกระหว่างสหกณ์
ตาม พรบ. สหกรณ์
มาตรา 43(7)

68
วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ (ต่อ)
ข้อความเดิม
ผูส้ มัครนัน้ ลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่า
หุน้ ตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน
แล้วเสนอเรือ่ งการรับสมาชิกเข้าใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

ข้อความใหม่
ผูส้ มัครนัน้ ลงลายชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่า
หุน้ ตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน
แล้วเสนอเรือ่ งการรับสมาชิกเข้าใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่
ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วย
เหตุผลใดๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรือ่ ง
เสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่ วินิจฉัยชีข้ าด
มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิก ในกรณีดงั ว่านี ้ ให้ถือเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่
ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วย
เหตุผลใดๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรือ่ ง
เสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่ วินิจฉัยชีข้ าด
มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิก ในกรณีดงั ว่านี ้ ให้ถือเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ (ต่อ)
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
ข้อที่ 33/1 สมาชิกย้ายสังกัด
สมาชิกที่ยา้ ยหรือโอนไปปฏิบตั ิงาน
ตามคําสั่งของบริษัทในสาขาอื่นที่ไม่
ใช่สาขาพิษณุโลกและประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ซึ่งตัง้ ขึน้ ในสาขานัน้ หาก
สหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการ ได้มีมติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว
ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้
โอนเงินค่าหุน้ และเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ น
สหกรณ์นีไ้ ปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไป
เข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัด
การโอนเงินค่าหุน้ เงินกูแ้ ละเงินฝาก
(ถ้ามี) ที่สมาชิกนัน้ มีอยูต่ อ่ สหกรณ์
ให้ตามวิธีการที่ได้กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 33/2 การรับโอนสมาชิก
สหกรณ์อ่นื สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาขาอื่นซึ่งย้ายหรือโอนมา
ตามคําสั่งของบริษัทตามข้อ 32(3)

รายงานกิจการประจาปี
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วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติ มข้อบังคับ (ต่อ)
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกก็ให้ยนื่ ใบสมัครถึงสหกรณ์
เมื่อได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดใน ข้อ
33 ครบถ้วนแล้วก็จะได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทัง้ นี ้ เมื่อ
สหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้
โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์นีเ้ สร็จสิน้
แล้ว

เหตุผล

การรับโอนเงินค่าหุน้ และการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนีส้ ินที่มีอยูใ่ น
สหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ47. การได้เข้าเป็ นสมาชิก
สมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้ โดย
ต้องมีสมาชิกสหกรณ์นีไ้ ม่นอ้ ยกว่า
สองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่าผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องตามที่
กําหนดใน

ข้อ 47. การได้เข้าเป็ นสมาชิก
สมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้ เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมี
คุณสมบัติถกู ต้องตามที่กาํ หนดใน

Annual

แก้ไขให้เป็ นไปตาม
พรบ. สหกรณ์(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 และ
รองรับสภาพการจ้าง
งานของบริษัทไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด
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วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ (ต่อ)
ข้อความเดิม
ข้อ 46 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้วก็
ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และ
ต้องจัดให้ผสู้ มัครได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้
ตามที่จะถือครบถ้วน

ข้อความใหม่
ข้อ 46 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้วก็
ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้และ
ต้องจัดให้ผสู้ มัครได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้
ตามที่จะถือครบถ้วน

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิ
ตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกสมทบ

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิ
ตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกสมทบ

ข้อ 49. สิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมี
สิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั
กับกฏหมายสหกรณ์ (ก) สิทธิของ
สมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) การถือหุน้ สมาชิกสมทบ
แต่ละรายจะต้องถือหุน้ ในสหกรณ์
อย่างน้อยหนึ่งหุน้ แต่ไม่เกินหนึ่งใน
ห้าของหุน้ ที่ชาํ ระแล้วทัง้ หมด และให้
ได้รบั เงินปั นผลในอัตราเดียวกับ
สมาชิก

ข้อ 49. สิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมี
สิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั
กับกฏหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) การถือหุน้ สมาชิกสมทบแต่
ละรายจะต้องถือหุน้ ในสหกรณ์
อย่างน้อยหนึ่งหุน้ แต่ไม่เกินหนึ่งใน
ห้าของหุน้ ที่ชาํ ระแล้วทัง้ หมด และให้
ได้รบั เงินปั นผลในอัตราเดียวกับ
สมาชิก

รายงานกิจการประจาปี
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แก้ไขให้เป็ นไปตาม
พรบ. สหกรณ์ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562 และ
รองรับสภาพการจ้าง
งานของบริษัทไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด
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วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติ มข้อบังคับ (ต่อ)
ข้อความเดิม
(2) เงินเฉลีย่ คืน สมาชิก
สมทบมีสิทธิได้รบั เงินเฉลีย่ คืนตาม
ส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิก

ข้อความใหม่
(2) เงินเฉลีย่ คืน สมาชิกสมทบมี
สิทธิได้รบั เงินเฉลีย่ คืนตามส่วนธุรกิจ
ได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก

3) การรับฝากเงิน สามารถ
กําหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝาก
เงินกับสหกรณ์ได้ ทัง้ เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์,ออมทรัพย์พิเศษ
และออมทรัพย์พิเศษพลัส

3) การรับฝากเงิน สามารถ
กําหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝาก
เงินกับสหกรณ์ได้ ทัง้ เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และประเภท
ประจํา

(4) สิทธิในการกูเ้ งินตาม
ยอดเงินหุน้ ของตัวเอง 90 % โดยมิ
ต้องมีคนคํา้ ประกัน
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิตามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคําสั่งของ
สหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่
สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ น
องค์กรที่เข้มแข็ง

(4) สิทธิในการกูเ้ งินทุกประเภท
ของสมาชิกสมทบต้องไม่เกินร้อยละ
90 ของเงินหุน้ และเงินฝากของ
ตนเองรวมกัน โดยมิตอ้ งมีคนคํา้
ประกัน
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิตามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคําสั่งของ
สหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่
สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่
เข้มแข็ง
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วาระที่ 3.6 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ (ต่อ)
ข้อความเดิม
(4) สอดส่องดูแลกิจการของ
สหกรณ์
(5) ร่วมมือกับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและ
มั่นคง

ข้อความใหม่
(4) สอดส่องดูแลกิจการของ
สหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พฒ
ั นาสหกรณ์
ให้เจริญรุง่ เรืองและมั่นคง

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิใน
เรือ่ งดังต่อไปนี ้
(1) การเข้าชื่อเพือ่ เรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญ
(2) เข้าเป็ นคณะกรรมการ
ดําเนินการและไม่มีสิทธิในการ
ลงคะแนนเลือกตัง้
(3) นับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุม
ใหญ่
(4) ออกเสียงในเรือ่ งใดๆของ
สหกรณ์
(5) ไม่มีสิทธิในการคํา้ ประกัน
เงินกูใ้ ดๆของสมาชิกสหกรณ์
(6) ไม่มีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมใหญ่
มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์

รายงานกิจการประจาปี
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และกาหนดค่าตอบแทน ปี 2563
อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ข้อ 94. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นผูผ้ ่านการอบรมตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของ ผูต้ รวจสอบกิจการ
ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ จานวนสองคน เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้อ 94/1 ขัน้ ตอนและวิธีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดาเนินการประกาศรับ
ผูต้ รวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดแล้วนาเสนอชื่อผูต้ รวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตัง้ และให้ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ ที่มีคะแนนสูงสุด จานวนสองคน เป็ นตรวจสอบกิจการหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียง และให้ผทู้ ี่ได้รบั เลือกตัง้ ลาดับคะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
สารองจานวนสองคน
คณะกรรมการดาเนินการจึงมีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการจานวน 2 คน โดย
วาระในการดารงตาแหน่ง 1 ปี ทัง้ นีผ้ สู้ มัครต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รบั การรองรับ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559
ทัง้ นี ้ ให้ผสู้ นใจสมัครผูต้ รวจสอบกิจการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
จานวน 2 รูป พร้อมสาเนาวุฒิบตั รการผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการได้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
ดาเนินการจะเสนอรายชื่อผูส้ มัครที่จะเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
พิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป
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รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2563
1. นางสาวพรพรรณ อินทร์ใหญ่
2. นางสาวสุปราณี แก้วกลิน่
3. นายวิรุฬห์โรจน์ ศรีสยาม *ขอถอน*
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ให้สหกรณ์มีผตู้ รวจสอบกิจการซึ่งสามารถตรวจสอบการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
เพือ่ ประเมินผลและเสนอแนะและสามารถตรวจสอบการดาเนินการด้านต่าง ๆ เพือ่ ประเมินผล
การปฎิบตั ิงานรวมถึงให้คาแนะนาและข้อปรึกษาเกี่ยวกับงานสหกรณ์มีผเู้ สนอชื่อดังต่อไปนี ้
1. นางสาวพรพรรณ อินทร์ใหญ่
2. นางสาวสุปราณี แก้วกลิน่
และกาหนดค่าตอบแทนดังนี ้ คือ 2,000 บาท/คน/เดือน
มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์

วาระที่3.8 เรื่องพิจารณาแต่ งตั้งผู ส้ อบบัญชี รับอนุญาตและค่าตอบแทน ประจาปี 2563
ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีเพือ่ ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ และเนื่องจากสหกรณ์มีทนุ ดําเนินงานเกินกว่า 100 ล้านบาท
จึงต้องจัดจ้างผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเพือ่ ตรวจรับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
จํากัด ประจําปี บญ
ั ชี 2563 มีผสู้ อบบัญชี เสนอให้บริการทัง้ สิน้ 1 ราย คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้
นําเสนอที่ประชุมใหญ่จาํ นวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดเพือ่ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาดังต่อไปนี ้

รายงานกิจการประจาปี
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วาระที่3.8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
และค่าตอบแทน ประจาปี 2563(ต่อ)
ผู้สอบบัญชี

นางอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร

ค่าธรรมเนียม/ต่อปี 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ทีอ่ ยู่
74/1 ม.4 ต.บ้านบุง่ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
วัตถุประสงค์และ ตามที่สหกรณ์ฯ มีความประสงค์ที่จะให้ขา้ พเจ้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ขอบเขตการ
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้าขอเสนอการรับงานและทําความ
ตรวจสอบ
เข้าใจของ ข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานสอบบัญชีสหกรณ์ตามหนังสือฉบับนี ้ การ
ตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบ
การเงิน
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ในจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบของข้าพเจ้าตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการที่ขา้ พเจ้า
ใช้ดลุ พินิจและการสังเกตุและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วธิ ีการ

การเข้าปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และมอบหมายให้
ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า
1-2 วันทําการ โดยมีจาํ นวนผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงเป็ นไปตามหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมตั ิจา้ งผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563

มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 3.9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 28 / 2563

77

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 64 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสีค่ น ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27 / 2562 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ พ.ศ. 2560
เสนอการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 28 ประจําปี 2563 ไว้ดงั นี ้
1. คณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 27 / 2562 อยูต่ ามวาระและออกตามวาระ จํานวน 15 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะ
1 นางสาวปุณญาปวีย ์ เศวตบุณธนสิฐ ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระ / ปี
วาระที่ 1 ปี 2

2

นางนิษฐกานต์

พัดเถื่อน

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี

2

3

นางสาวนุชนาตร

ไชยวุฒิ

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี

2

4

นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี

2

5

นางสาวขวัญยืน

โพธิ

ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี

2

6

นายบุญเลิศ

สุวรรณเวช

ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี

2

7

นางสาวเพ็ญประภา คนเที่ยง

ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี

2

8

นายคมสันต์

คงคอน

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี

1

9

นายสมหมาย

จําปี ทอง

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี

1

10 นายรุง่ โรจน์

งามสอาด

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี

1

11 นางปราณี

เรืองศิริ

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี

1

12 นายสาโรจน์

ทับทิม

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี

1

13 นายปรีชา

ทองยิม้

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี

1

14 ว่าที่ ร.ต. สมชาย
15 นายพยุงศักดิ์

คงกุล

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี

1

เขียวทับทิม

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี

1

รายงานกิจการประจาปี
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2. ให้เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานเพิม่ อีก 7 คน

3. ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28 / 2563 วันที่ 22 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการตามระเบียบสหกรณ์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 11.00 - 16.00 น.
4. ประกาศ แต่งตัง้ คณะกรรมการกลางการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28 / 2563 เพือ่ ให้อาํ นาจ
จัดการการสรรหาคณะกรรมการสรรหาจํานวน 14 ท่าน ประธานคณะกรรมการกลางการสรรหา 1 ท่าน
คือ คุณณัฐฑริกา ยงพันธ์
สรุ ปผลการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดที่ 28 / 2563 ตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกคณะกรรมการเพิม่ อีก 7 ท่าน ในตําแหน่งกรรมการ 7 ท่าน
ลงคะแนนสรรหา วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด สาขาพิษณุโลก
เริม่ เวลาลงคะแนน 11.00 - 16.00 น. เริม่ นับบัตรเวลา : 16.40 - 18.05 น.

ตาแหน่งกรรมการ
รายการ
จํานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด
มาใช้สิทธิ์
ไม่มาใช้สิทธิ์

จานวน เปอร์เซ็น
ลักษณะของบัตรเสีย
2,125 คน 100 % 1. ไม่ได้กากบาทในช่องที่กาํ หนด
1,507 คน 71 % 2. ไม่ใช้เครือ่ งหมายกากบาทที่กาํ หนด
618 คน 29 % (เช่น เป็ นขีดถูก / วงกลม อื่นๆ)

บัตรดี

1,478 ใบ 98 % 3. กากบาทเกินจํานวน (มากกว่า 7 เบอร์)

บัตรเสีย
ไม่ประสงค์ลงคะแนน

29 ใบ

2%

0 ใบ

0%

จํานวนผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาตําแหน่งกรรมการทัง้ หมด 11 ท่าน และได้แสดงคะแนนตามตาราง
โดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปน้อยสุด
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โดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปน้อยสุด

เลือกตาแหน่งกรรมการได้ 7 ท่าน
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

ผู้สมัคร

สรุ ปคะแนน กรรมการ (บอร์ด)
1

2

3

4

5

6

คะแนน ลาดับทีไ่ ด้
7

รวม

รับเลือก

6

นายวิทยา

นวลศรี

89 195 165 189 213 191 113

1,155

1

7

นายศุภชัย

ปิ งวงษ์

78 192 150 167 182 189 91

1,049

2

2

นางนิษฐกานต์

พัดเถื่อน

65 147 122 142 159 154 82

871

3

5

นายเลียม

71 153 119 137 152 153 72

857

4

3

บุญเกิดกูล
นางสาวภัทรสุดา แสงสวัสดิ์

56 143 108 110 132 137 79

765

5

4

นางสาวนุชนาตร ไชยวุฒิ

60 126 98 98 124 134 70

710

6

1

นางสาวบุญญานุช เพชรนิล

43 125 96 104 111 128 60

667

7

10

นางวัลภา

ชลธิชาชลาลักษณ์ 45 91 83 82 104 83 57

545

8

นายสมชาย

เปี ยคํา

33 98 77 77 95 79 45

504

11

นางสาวสิรกิ ร

ดอนดีไพร

32 58 69 59 69 77 50

414

9 นางสาวพนิตสุภา นวลเกิด
32 56 45 46 70 62 43
354
หมายเหตุ สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการลงคะแนนสรรหา ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ

รายงานกิจการประจาปี
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วาระกรรมการดาเนินงาน ชุดที่ 28/2563
ชื่อ-นามสกุล

ลาดับ

สถานะ

ตามวาระ / ปี

1

นายวิทยา

นวลศรี

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

2

นายศุภชัย

ปิ งวงษ์

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

3

นายเลียม

บุญเกิดกูล

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

4

นางสาวบุญญานุช เพชรนิล

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

5

นายรุง่ โรจน์

งามสอาด

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

6

นายสมหมาย

จําปี ทอง

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

7

นางปราณี

เรืองศิริ

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

8

นายคมสันต์

คงคอน

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

9

นายสาโรจน์

ทับทิม

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

10 นางนิษฐกานต์

พัดเถื่อน

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

11 นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

12 นางสาวนุชนาตร
13 นายพยุงศักดิ์

ไชยวุฒิ

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

เขียวทับทิม

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี 2

14 นายปรีชา

ทองยิม้

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี 2

15 ว่าที่ ร.ต. สมชาย

คงกุล

อยูต่ ามวาระ

วาระที่ 2 ปี 2

มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 3.10 เรื่องเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)
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เนื่องด้วยการบริหารงานสหกรณ์ฯ ครบรอบทางบัญชี ปี 2562 แล้ว หลังจากการดําเนินงาน
สหกรณ์ฯ ได้มีการจ่ายเงินปั นผล, เงินเฉลีย่ คืนและเงินรอจ่ายคืน(ลาออก) แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกบางส่วน
ไม่ได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว จึงทําให้มีเงินค้างจ่ายคืนแก่สมาชิกเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 113,713.00 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี ้
เงินปั นผล

จํานวน

86,380.00

บาท

เงินเฉลีย่ คืน

จํานวน

9,765.00

บาท

เงินรอจ่ายคืน (ลาออก) จํานวน

17,568.00

บาท

113,713.00

บาท

รวม

ดังนัน้ สหกรณ์ฯ จึงแจ้งให้เพือ่ นสมาชิกที่ยงั ไม่ได้รบั เงินดังกล่าวจากสหกรณ์ ให้มาติดต่อ
ขอรับเงินและหากไม่มาติดต่อขอรับเงินกับทางสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ จะดําเนินการตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาศัยที่ กษ 0408/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 ต่อไป
จึงเรียนมาให้สมาชิกรับทราบทุกท่าน และทางสหกรณ์ฯ จะทําการปิ ดประกาศให้สมาชิก
รับทราบ ณ ที่ทาํ การสหกรณ์
มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 4 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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วาระที่ 4.1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
คุณรังสรรค์ แก่นมณี นักวิชาการอาวุโสสหกรณ์จังหวัด
ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกบั สมาชิกทุกท่าน ผลประกอบการของท่านไม่ขาดทุน ผมอยูพ่ ิษณุโลก
มา 14 ปี และขอวิจารณ์ในรอบ 14 ปี การประชุมในครัง้ นีบ้ รรยากาศในการประชุมดีมาก ยอมรับว่าสมาชิก
ทุกคนให้ความร่วมมือเพราะสมาชิกใช้หลักการณ์ กฎ กติกา มารยาทในที่ประชุมถือเป็ นนิมิตรหมายที่ดี
ในส่วนของกรรมการชุดใหม่ 15 คน มีนอ้ งใหม่ 1 คน ผมไม่กงั วลกรรมการ แต่ผมเป็ นห่วงสมาชิกทุกท่าน
วันนีป้ ั นผลออกให้ใช้จา่ ยอย่างระมัดระวัง ต้องมีวนิ ยั ทางการเงิน
สุดท้ายขอฝากไว้ การเงินมี 4 ด้าน รายได้มาให้ออมก่อนเหลือจากการออมถึงให้นาํ ไปลงทุน วันนี ้
ธนบัตรรัฐบาล 3 ปี 3% เอง ปี นีส้ หกรณ์ปันผล 5.9% มหัศจรรย์ขบวนการสหกรณ์ แต่ถา้ ท่านเห็นผลประโยชน์
บังตาเก่งแค่ไหนก็ไม่เห็นคุณค่าของงานสหกรณ์ ปั นผลเยอะเอาจากใครจากคนกูเ้ ยอะๆ กรรมการถ้าเห็น
ประโยชน์ก็นาํ ไปสูก่ ารทุจริต สหกรณ์เราอยูอ่ นั ดับ 6 ของพิษณุโลก ทุนดําเนินการเข้าสู่ 1,100 ล้านบาท
แล้วผมไม่ได้ดู แต่ผมดูวา่ ให้ความเป็ นมนุษยธรรมกับคนที่เดือดร้อนร่วมกันและใช้ขบวนการสหกรณ์ชว่ ย
เหลือกัน โดยช่วยเหลือตัวเองก่อนหวังว่าสหกรณ์จะเป็ นที่พงึ่ อย่างแท้จริง สหกรณ์เป็ นองค์กรที่ไม่แสวง
หากําไร
ส่วนเรือ่ งการทําประกัน ที่บางท่านนําเสนอในที่ประชุมว่าไม่ตอบโจทย์เรือ่ งการหนีหนี ้ ส่วนราชการ
ไม่คอ่ ยมีทาํ เนื่องจากสวัสดิการต่างจากสหกรณ์ในสถานประกอบการ ตามที่เลขานุการ คุณขวัญยืน
ได้นาํ เสนอท่านวันนี ้ มติของที่ประชุมไม่ตอ้ งบังคับสมาชิกทําประกันเพราะข้าพเจ้าผูค้ าํ้ ประกันสามารถ
ที่จะดูแลผูก้ ไู้ ด้และยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึน้ เอง ดังนัน้ ผูค้ าํ้ ประกันทุกคนต้องเตรียมทําใจ
ผูค้ าํ้ ประกัน 2 คน เมื่อผูก้ หู้ นี เคยชําระเดือนละ 5,000 บาท แต่สหกรณ์ของท่านหักคนละ 500 บาท
ต่อไปนีผ้ มจะไม่ยอมให้ทา่ นต่อรองแล้ว เคยหักผูก้ เู้ ดือนละ 5,000 บาท เมื่อผูค้ าํ้ ต้องรับผิดชอบแทนต้องหัก
คนละ 2,500 บาท แต่ถา้ ยอมรับและเดินเข้าหาสหกรณ์ขอใช้กองทุนคนละ 20,000 บาท หนีท้ ี่เหลือผลัก
เป็ นหนีข้ องตัวเอง คุณก็จะได้เฉลีย่ คืน ถ้าส่งในฐานะผูค้ าํ้ ประกันจะไม่ได้เฉลีย่ คืน ทุกคนต้องทําใจ
ตามมติของที่ประชุมใหญ่วนั นี ้ ขอให้ทกุ ท่านมีความสุขในระยะยาวต่อไปขอบคุณครับ
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สวัสดีคะดิฉันได้รบั มอบหมายจากสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จงั หวัด มาดูแลและกํากับ
สหกรณ์ของท่าน สหกรณ์ของท่านเป็ นสหกรณ์นอกภาค ปั จจุบนั สหกรณ์ของท่านมีทนุ ดําเนินงาน
เข้าหลักพันล้านบาทแล้ว ซึ่งท่านใช้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตภาคเอกชนแต่กรมตรวจก็ไม่ได้ทอดทิง้ ท่าน
ยังคงดูแลอยูเ่ หมือนเดิม วันนีส้ หกรณ์ทา่ นไม่ได้มีปัญหาเรือ่ งของการเก็บหนี ้ จึงไม่ได้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ปี หน้าถ้าสมาชิกผูก้ ไู้ ม่สามารถชําระหนีไ้ ด้ภายใน 3 เดือน จะถือเป็ นค่าใช้จา่ ยทันที จึงขอฝาก
กรรมการชุดใหม่และขอให้สหกรณ์มีกาํ ไรเพิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี

วาระที่ 4.3 อื่ น ๆ
สมาชิกเลขที่ 0723 คุณบุญญานุช เพชรนิล ได้เสนอให้มีการทําประกันการเดินทางให้กบั สมาชิกที่มา
ร่วมอบรมสัมนาประจําปี สืบเนื่องจากการอบรมสัมนาสมาชิกประจําปี 2562 เดินทางมาเข้าร่วมและเกิด
อุบตั ิเหตุในขณะเดินทางกลับ ที่ประชุมรับเรือ่ งและมอบให้คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28/2563
นําไปพิจารณา
มติทป่ี ระชุม : รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาปี 2562
ประธานในที่ประชุมได้ขอที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมวันนี ้ ตัง้ แต่ระเบียบวาระ
การประชุม วาระที่ 1 - 4 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
(อัมรินทร์ ลากูน)
มติทปี่ ระชุม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
ประธานในที่ประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562
ในวันนีแ้ ละขอปิ ดการประชุม ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายปรีชา ทองยิม้ )

ลงชื่อ

เลขานุการบันทึกการประชุม
(นางสาวขวัญยืน โพธิ)

