สารบัญ
วาระที่
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

วาระที่ 4

เรื่อง
รายชือ่ คณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 28/2563
เรือ่ งประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจําปี 2562
เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 เรือ่ งรายงานจํานวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2563
วาระที่ 3.2 เรือ่ งรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2563
- ด้านการบริหาร
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านสวัสดิการ
- ด้านสาธารณประโยชน์
- ด้านการศึกษาอบรม
- ด้านระเบียบและกฎหมายสหกรณ์
วาระที่ 3.3 เรือ่ งรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2563
เรือ่ งเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด ประจําปี 2563
- หนังสือรับรองสหกรณ์
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
- รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- รายงานผลการประเมินชัน้ คุณภาพการควบคุมภายใน (แบบ RQ 2)
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกําไรขาดทุน
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน้า
1
2
2
3
4
4
9
9
11
14
22
27

32
32
35
37
41
42
44
46
48

สารบัญ (ต่อ)
วาระที่

เรื่อง

หน้า

วาระที่ 4 เรือ่ งเพื่อพิจารณา (ต่อ)
วาระที่ 4.2 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563

51

วาระที่ 4.3 เรือ่ งพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ ืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์ ประจําปี 2564

52

วาระที่ 4.4 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-จ่าย ของสหกรณ์ ประจําปี 2564

53

วาระที่ 4.5 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติแผนดําเนินงาน ประจําปี 2564

65

วาระที่ 4.6 เรือ่ งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการ

67

ดําเนินการ พ.ศ.2563
วาระที่ 4.7 เรือ่ งพิจารณาเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์และกําหนด

71

ค่าตอบแทน ประจําปี 2564
วาระที่ 4.8 เรือ่ งพิจารณาเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน ประจําปี 2564

72

วาระที่ 4.9 เรือ่ งพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 29 / 2564

74

- สรุปผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ

75

วาระที่ 4.10 เรือ่ งเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)

78

วาระที่ 5 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
วาระที่ 5.1 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

79

วาระที่ 5.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พษิ ณุโลก

81

วาระที่ 5.3 อื่น ๆ

81

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

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

สารจาก นายฉัตรชัย โนวิรัมย์
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยแอโรว์ จากั ด (โรงงานพิ ษณุโลก)

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากั ด
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 0322/2563
วันที่ 6 มกราคม 2564
เรือ่ ง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563
เรียน กรรมการ / ผูจ้ ัดการโรงงาน / รองผูจ้ ัดการโรงงาน / ผูจ้ ัดการฝุาย / ผูจ้ ัดการแผนก / สมาชิก
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย รายงานประจําปี 2563 จํานวน 1 ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด ชุดที่ 28 ประจําปี
2563 ได้ปฏิบตั ิงานมาครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน) เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
รับทราบเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
วาระที่ 3 เรือ่ งเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 เรือ่ งรายงานจํานวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2563
วาระที่ 3.2 เรือ่ งรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2563
วาระที่ 3.3 เรือ่ งรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2563
วาระที่ 4 เรือ่ งเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ประจําปี 2563
วาระที่ 4.2 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563
วาระที่ 4.3 เรือ่ งพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ ืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์ ประจําปี 2564
วาระที่ 4.4 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-จ่าย ของสหกรณ์ ประจําปี 2564
วาระที่ 4.5 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติแผนดําเนินงาน ประจําปี 2564
วาระที่ 4.6 เรือ่ งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ.2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

วาระที่ 4.7 เรือ่ งพิจารณาเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์และกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2564
วาระที่ 4.8 เรือ่ งพิจารณาเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน ประจําปี 2564
วาระที่ 4.9 เรือ่ งพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 29/2564
- สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชดุ ที่ 29/2564
วาระที่ 4.10 เรือ่ งเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)
วาระที่ 5 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
วาระที่ 5.1 สํานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
วาระที่ 5.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พษิ ณุโลก
วาระที่ 5.3 อื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นเพื่อรักษาผลประโยชน์และเพื่อความมัน่ คงของสหกรณ์ฯ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรีชา ทองยิ้ม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

(สาเนา)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
ครัง้ ที่ 28
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ดิอมิ พิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)
สมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุม 357 คน สมาชิกทัง้ หมด 2,043 คน
ผูม้ าประชุม
1

นายปรีชา

ทองยิม้

ประธานกรรมการ

2

นายสมหมาย

จาปี ทอง

รองประธานกรรมการ 1

3

นายคมสันต์

คงคอน

รองประธานกรรมการ 2

4

นายรุง่ โรจน์

งามสอาด

กรรมการ / ผูจ้ ดั การ

5

ว่าที่ ร.ต. สมชาย

คงกุล

เหรัญญิก

6

นางนิษฐกานต์

พัดเถื่อน

เลขานุการ

7

นางสาวบุญญานุช เพชรนิล

กรรมการ

8

นายสาโรจน์

ทับทิม

กรรมการ

9

นางปราณี

เรืองศิริ

กรรมการ

10

นายพยุงศักดิ์

เขียวทับทิม

กรรมการ

11

นายวิทยา

นวลศรี

กรรมการ

12

นายเลียม

บุญเกิดกูล

กรรมการ

13

นางสาวนุชนาตร

ไชยวุฒิ

กรรมการ

14

นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

กรรมการ

15

นายศุภชัย

ปิ งวงษ์

กรรมการ

16

นางสาวสาริศา

อิ่มหนา

รองผูจ้ ดั การสหกรณ์

17

นางสาวสิริกร

เนรมัติ

เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

18

นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน

เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี

19

นางสาวสิริวิมล

สูงเหล็ก

เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20

นางสาวกฤษสิริ

วรเมธาพิพฒ
ั น์ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและธุรการ

1

นายพงศธร

ศรีชยั

ตัวแทนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก

2

นายรังสรรค์

แก่นมณี

ตัวแทนสานักงานสหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก

3

นางสาวภัคจิรา

มันทากาศ

ตัวแทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

4

นางสาวธิดารัตน์

ศิลปสมบูรณ์

ตัวแทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

5

นางสาวธฤษวรรณ ต้วนยี่

ตัวแทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

6

นายฉัตรชัย

โนวิรมั ย์

ตัวแทนจากบริษทั ไทยแอโรว์ จากัด

7

นางอมรรัตน์

วัฒนวิจิตร

ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์

8

นางสาวสุปราณี

แก้วกลิน่

ผูต้ รวจสอบกิจการ

9

นางสาวพรพรรณ

อินทร์ใหญ่

ผูต้ รวจสอบกิจการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ประธานกรรมการได้กล่าวเปิ ดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2563 ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
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1

รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน ชุดที่ 28/2563
1. นายปรีชา

ทองยิ้ม

ประธานกรรมการ

2. นายสมหมาย

จําปีทอง

รองประธานกรรมการ 1

3. นายคมสันต์

คงคอน

รองประธานกรรมการ 2

4. นายรุง่ โรจน์

งามสอาด

กรรมการ/ผูจ้ ัดการ

5. ว่าที่ ร.ต. สมชาย

คงกุล

เหรัญญิก

6. นางนิษฐกานต์

พัดเถือ่ น

เลขานุการ

7. นางสาวบุญญานุช

เพชรนิล

กรรมการ

8. นายสาโรจน์

ทับทิม

กรรมการ

9. นางปราณี

เรืองศิริ

กรรมการ

10. นายพยุงศักดิ์

เขียวทับทิม

กรรมการ

11. นายวิทยา

นวลศรี

กรรมการ

12. นายเลียม

บุญเกิดกูล

กรรมการ

13. นางสาวนุชนาตร

ไชยวุฒิ

กรรมการ

14. นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

กรรมการ

15. นายศุภชัย

ปิงวงษ์

กรรมการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. นางสาวสาริศา

อิ่มหนํา

รองผูจ้ ัดการ

2. นางสาวสิริกร

เนรมัติ

เจ้าหน้าทีส่ ินเชือ่

3. นางสาวณัฏฐ์วรัตน์

กงเกวียน

เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี

4. นางสาวสิริวิมล

สูงเหล็ก

เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นางสาวกฤษสิริ

วรเมธาพิพฒ
ั น์

เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและธุรการ

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2563
นางสาวสุปราณี

แก้วกลิน่

นางสาวพรพรรณ

อินทร์ใหญ่

รายชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2563
นางอมรรัตน์

วัฒนวิจิตร

2
วาระที่ 1 เรือ่ งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดําเนินงาน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
จํากัด บัดนี้ได้เวลานัดหมายและได้ตรวจสอบแล้ว ณ เวลา 09.00 น. มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 357 คน ถือว่า
ครบองค์ประชุม ดังนั้นขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
จํากัด และในโอกาสนี้ใคร่ขอแนะนําผู้มีเกี ยรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
1. ตัวแทนสานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
2. ตัวแทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

นายพงศธร

ศรีชยั

นายรังสรรค์

แก่นมณี

นางสาวภัคจิรา

มันทากาศ

นางสาวธิดารัตน์

ศิลปสมบูรณ์

นางสาวธฤษวรรณ ต้วนยี่
3. ตัวแทนบริษัทไทยแอโรว์ จากั ด (โรงงานพิษณุโลก)

นายฉัตรชัย

โนวิรมั ย์

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาปี 2562
ประธานในที่ประชุมได้ขอที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม ตั้งแต่ระเบียบวาระ
การประชุม วาระที่ 1 - 4 ทัง้ นี้เพื่อให้เป็นไปตามมติ ที่ประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

3
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 เรื่องรายงานจานวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2563
ในวันสิน้ สุดบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด มีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 2,043 คน
สมาชิกเปลีย่ นแปลงในระหว่างปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการแสดงสมาชิก
สมาชิกยอดยกมา
สมาชิกเข้าใหม่
สมาชิกออกจากสหกรณ์
คงเหลือ

สมาชิก
ชาย
หญิง
รวม
สามัญ สมทบ สามัญ สมทบ สามัญ สมทบ
2,125
41
187
8 1,938
33 2,166
37
6
10
2
27
4
43
164
2
23
0
141
2 166
1,998
45
174
10 1,824
35 2,043

สาเหตุสมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี
เนื่องจากออกจากงาน

114

คน

ไม่สมัครใจเป็น

50

คน

สมาชิกเสียชีวิต

2

คน

166

คน

รวม
มติที่ ประชุม : รับทราบ

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

4

วาระที่ 3.2 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2563
ในรอบปี 2563 ทางคณะกรรมการดําเนินงาน ได้ดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยการนําหุ้นรายเดือน,
เงินรับฝากจากสมาชิก, เงินกู้ยืมจากเงินกองทุนเพื่อผูใ้ ช้แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานไฟฟูาเขต 2 พิษณุโลก(2521) จํากัด มาหมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยืมในระยะสัน้ (กู้ฉกุ เฉิน), ระยะยาว
(กู้สามัญและกู้พเิ ศษ) โดยเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563 คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี และ ตัง้ แต่เดือน
มิถนุ ายน - ธันวาคม 2563 คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6.0 ต่อปี ภายในรอบบัญชีปี 2563
มีกาไรสุทธิ 54,247,504.27 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านการบริหาร

ปี 2563

จํานวนสมาชิก
ทุนสํารอง
ทุนเรือนหุ้น

ปี 2562

2,043
58,066,486.26
748,916,170.00

ทุนดําเนินงาน

เพิ่ม (ลด)

2,166
51,968,448.00
743,677,750.00

(123)
6,098,038.26
5,238,420.00

1,071,469,490.79 1,097,802,295.61

(26,332,804.82)

เงินให้กู้ฉกุ เฉินระหว่างปี

127,350,500.00

116,788,000.00

10,562,500.00

เงินกู้ฉกุ เฉินเหลือทีส่ มาชิก

14,406,394.00

16,872,099.00

(2,465,705.00)

1,108,839,649.00 1,390,871,665.00

(282,032,016.00)

เงินให้กู้สามัญระหว่างปี
เงินกู้สามัญเหลือทีส่ มาชิก

937,744,729.00

986,194,506.00

(48,449,777.00)

เงินให้กู้พเิ ศษเพื่อสวัสดิการประกันระหว่างปี

77,640.00

80,156.00

(2,516.00)

เงินกู้พเิ ศษเพื่อสวัสดิการประกันเหลือทีส่ มาชิก

5,184.00

5,176.00

8.00

3,450,000.00

(3,450,000.00)

3,251,942.00

(2,015,302.00)

3,785,000.00

(3,785,000.00)

7,024,168.00

(2,281,664.00)

เงินให้กู้พเิ ศษเพื่อพัฒนาอาชีพระหว่างปี
เงินกู้พเิ ศษเพื่อพัฒนาอาชีพเหลือทีส่ มาชิก
เงินให้กู้พเิ ศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ระหว่างปี

1,236,640.00
-

เงินกู้พเิ ศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ เหลือทีส่ มาชิก

4,742,504.00

เงินให้กู้พเิ ศษโดยใช้เงินปันผลคํ้าประกันระหว่างปี

5,808,800.00

-

5,808,800.00

เงินกู้พเิ ศษโดยใช้เงินปันผลคํ้าประกันเหลือทีส่ มาชิก

5,792,800.00

-

5,792,800.00

เงินรับฝากจากสมาชิก

141,682,873.56

101,626,608.65

40,056,264.91

เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

65,000,000.00

102,000,000.00

(37,000,000.00)

รายได้

64,382,315.60

66,008,202.50

(1,625,886.90)

รายจ่าย

10,134,811.33

11,704,051.24

(1,569,239.91)

54,247,504.27

54,304,151.26

(56,646.99)

กาไรสุทธิ

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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หุ้นและทุนสารอง
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง

ในปี 2563 มีทนุ เรือนหุ้น จํานวน
เพิ่มขึ้นจากปี 2562

จํานวน

ในปี 2563 มีทนุ สํารอง

จํานวน

เพิ่มขึ้นจากปี 2562

จํานวน

748,916,170.00 บาท
5,238,420.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.70

ของปี 2562

58,066,486.26 บาท
6,098,038.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.73 ของปี 2562

ทุนดาเนินงาน
ทุนดาเนินงาน ในปี 2563 มีทนุ ดําเนินงาน จํานวน 1,071,469,490.79 บาท
(ลดลง) จากปี 2562

จํานวน

(26,332,804.82) บาท คิดเป็นร้อยละ (2.40) ของปี 2562

เงินรับฝาก
เงินรับฝากจากสมาชิก

ในปี 2563 มีเงินรับฝากจากสมาชิก จํานวน 141,682,873.56 บาท

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 40,056,264.91 บาท คิ ดเป็นร้อยละ 39.42 ของปี 2562
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

ในปี 2563 มีเงินรับฝากสหกรณ์อื่น จํานวน 65,000,000.00 บาท

(ลดลง) จากปี 2562

จํานวน

(37,000,000.00) บาท คิดเป็นร้อยละ (36.27) ของปี 2562

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม

ในปี 2563 ไม่มีการกู้ยืมเงินจากภายนอก
(ลดลง) จากปี 2562

จํานวน

(39,629,945.51) บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ของปี 2562

ในปี 2563 มีรายได้

จํานวน

64,382,315.60 บาท

(ลดลง) จากปี 2562

จํานวน

(1,625,886.90) บาท คิดเป็นร้อยละ (2.46) ของปี 2562

ในปี 2563 มีค่าใช้จา่ ย

จํานวน

10,134,811.33 บาท

(ลดลง) จากปี 2562

จํานวน

(1,569,239.91) บาท คิดเป็นร้อยละ (13.41) ของปี 2562

ในปี 2563 มีกําไรสุทธิ

จํานวน

54,247,504.27 บาท

(ลดลง) จากปี 2562

จํานวน

รายได้-ค่าใช้จ่ าย-กาไรสุทธิ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

(56,646.99) บาท คิดเป็นร้อยละ (0.10) ของปี 2562

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี
จานวน(คน)

พ.ศ.

3,000

ิ สาม ัญ
สมาชก

2559

สมาชิกสามั
ญ
2,507

2560

2,507

2561

2,196

2,161

2,196

2,500

2,161

2562

2563

2,125

1,998

2,125

1,998

2,000

1,500

1,000

500

ปี
ปี

0
2559

2560

2561

2562

2563

ิ สมทบ
สมาชก

จานวน(คน)

45
41

45

38

40
35

พ.ศ.

30

สมาชิกสมทบ

2559
29

2560

2561

2562

2563

7

29

38

41

45

25

20
15

7

10
5

ปี

0
2559

2560

2561

2562

2563

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี
ทุนเรือนหุ ้น

ล ้านบาทพ.ศ.

2559

ทุนเรือนหุ้น
800.00

2560

517,783,290.00

2561

603,473,790.00

678,861,740.00

2562

2563

748,916,170.00
743,677,750.00
743,677,750.00
748,916,170.00

678,861,740.00
603,473,790.00

700.00

517,783,290.00

600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00

ปี
0.00
2559

2560

2561

ิ
เงินรับฝากจากสมาชก
ล ้านบาท

พ.ศ.

2559

เงินรับฝากจากสมาชิ ก

2560

2561

2562

2563

เงินรับฝากสหกรณ์อน
ื่
2562

2563

72,796,083.70

78,723,567.43

86,967,653.93

101,626,608.65

141,682,873.56

0.00

0.00

50,000,000.00

102,000,000.00

65,000,000.00

141,682,873.56

160.00
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

140.00

102,000,000.00
101,626,608.65

120.00

86,967,653.93

100.00

72,796,083.70

78,723,567.43
65,000,000.00

80.00

50,000,000.00

60.00
40.00
20.00

0.00

0.00

0.00

2559

2560

2561

2562

2563

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

ปี

8

แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี
้ า
เปรียบเทียบ รายได้ ค่าใชจ
่ ยและกาไรสุทธิ

ล ้านบาท
พ.ศ.
รายได้

70.00 2559
48,903,727.74

รายจ่าย
กําไรสุทธิ

2560

2561

2562

2563

54,012,121.19

60,805,368.45

66,008,202.50

64,382,315.60

60.00 11,847,184.11

10,110,281.61

11,245,166.99

11,704,051.24

10,134,811.33

37,056,543.63

43,901,839.58

49,560,201.46

54,304,151.26

54,247,504.27

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
รายได ้

2559
48,903,727.74

2560
54,012,121.19

2561
60,805,368.45

2562
66,008,202.50

2563
64,382,315.60

รายจ่าย

11,847,184.11

10,110,281.61

11,245,166.99

11,704,051.24

10,134,811.33

กาไรสุทธิ

37,056,543.63

43,901,839.58

49,560,201.46

54,304,151.26

54,247,504.27

ิ ทร ัพย์รวม
สน

ล ้านบาท
1,200.00

1,000.00

800.00

พ.ศ.
สินทรัพย์รวม

600.00
2559

2560

802,563,048.96
400.00

2561

927,850,573.31

1,042,052,934.39

2562
1,097,802,295.61

2563
1,071,469,490.79

200.00

0.00

สินทรัพย์รวม

2559
802,563,048.96

2560
927,850,573.31

2561
1,042,052,934.39

2562
1,097,802,295.61

2563
1,071,469,490.79

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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ด้านเทคโนโลยี
สหกรณ์ฯ ได้พฒ
ั นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ
ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงให้เท่าทันเทคโนโลยี
และสหกรณ์อื่น ดังนี้
แผนพั ฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์
สัญญาติดตั้ง พัฒนาโปรแกรม ระยะเวลา 4 เดือน โดยเริม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 และสิน้ สุดสัญญา
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีค่าพัฒนาโปรแกรมเป็นจํานวนเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
โดยบริษัท ซีพีซอฟต์ จากั ด (อาจารย์โชคชัย เพชรน้า อิง ) เป็นผู้ดูแลระบบทั้ งหมดของสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 28/2563

ด้านสวัสดิการ
1. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั สมาชิกทีม่ ีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และจดทะเบียนสมรส
ถูกต้องตามกฎหมายจํานวน 1,000 บาท เพียงครัง้ เดียว ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน
ปี 2563 มีสมาชิกยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการ จานวน 11 ราย จานวนเงิน 11,000.00 บาท

2. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกบาเหน็จสมาชิก
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกทีพ่ น้ จากหน้าทีห่ รืองานประจําโดยเกษียณอายุหรือ
ลาออกจากงานประจํา ไม่มีความผิดตามข้อบังคับข้อ 38 (6) และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
กรณีทไี่ ม่เป็นสมาชิกหน่วยกรองแก้วต่อ ให้ได้รับสวัสดิการนี้เมือ่ พ้นจากหน้าทีห่ รืองานประจํา แต่กรณีที่
เป็นสมาชิกหน่วยกรองแก้วต่อให้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้เมือ่ สิน้ สุดหรือลาออกจากหน่วยกรองแก้ว
ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพ้นจากงานประจํา การจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเป็น ดังต่อไปนี้
1. อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี - 15 ปี

ได้รับเงินบําเหน็จ 1,000 บาท

2. อายุการเป็นสมาชิก 16 ปี - 20 ปี

ได้รับเงินบําเหน็จ

2,000 บาท

3. อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี ขึน้ ไป

ได้รับเงินบําเหน็จ

3,000 บาท

ปี 2563 มีสมาชิกยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการ จานวน 104 ราย จานวนเงิน 267,000.00 บาท

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

3. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกีย่ วกับการศพสมาชิก มีดังนี้
1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1-12
เดือน
ให้ได้รับเงิน
5,000 บาท
2. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 13-36 เดือน
ให้ได้รับเงิน
10,000 บาท
3. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 37-60 เดือน
ให้ได้รับเงิน
20,000 บาท
4. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 61-84 เดือน
ให้ได้รับเงิน
30,000 บาท
5. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 85-120 เดือน
ให้ได้รับเงิน
40,000 บาท
6. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 121-180 เดือน
ให้ได้รับเงิน
50,000 บาท
7. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 181
เดือนขึน้ ไป ให้ได้รับเงิน
100,000 บาท
พร้อมพวงหรีด 1 พวง ราคาไม่เกิน 500 บาท
8. กรณีคู่สมรสและบุตรทีม่ ิได้เป็นสมาชิกเสียชีวิต ให้ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด
ราคาไม่เกิน 500 บาท ภายในกําหนดเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันทีถ่ ึงแก่กรรม
ปี 2563 มีสมาชิกยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการ จํานวน 13 ราย จํานวนเงิน 195,000.00 บาท
ขอรับสวัสดิการ (พวงหรีด) จํานวน 11 ราย จํานวนเงิน 5,500.00 บาท รวมทั้ งหมด 200,500.00 บาท

4. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเกี่ยวกับศพบิดา/มารดา
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั ศพบิดา/มารดา ของสมาชิก 3,000 บาท พร้อมพวงหรีดไม่เกิน 500 บาท
ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันทีถ่ ึงแก่กรรม
ปี 2563 มีสมาชิกยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการ จํานวน 75 ราย จํานวนเงิน 225,000.00 บาท
ขอรับสวัสดิการ(พวงหรีด) จํานวน 73 ราย จํานวนเงิน 36,500.00 บาท รวมทั้ งหมด 261,500.00 บาท

5. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - รับขวัญทายาท
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กบั สมาชิกทีม่ ีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่ายเงินรับขวัญทายาท
เป็นจํานวนเงิน 500 บาท สําหรับบุตร ซึง่ กําเนิดจากการสมรสถูกต้องตามกฎหมายหรือจดทะเบียนรับรอง
บุตรเท่านั้น ยกเว้นบุตรบุญธรรมภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับจากวันคลอดบุตร
ปี 2563 มีสมาชิกยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการ จานวน 6 ราย จานวนเงิน 3,000.00 บาท

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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6. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - อุ ปสมบท
สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อร่วมอนุโมทนากับสมาชิกทีอ่ ปุ สมบท เป็นจํานวนเงิน 1,000 บาท
ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับจากวันอุปสมบท
ปี 2563 ไม่มีสมาชิกยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการสมาชิก - อุปสมบท

ด้านสาธารณประโยชน์
1. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ - เพื่ อส่งเสริมบุตรสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563 ได้กําหนดไว้ดงั นี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกผู้มีสิทธิยนื่ ขอรับทุนการศึกษาของสหกรณ์
(1) สมาชิกทีม่ ีสทิ ธิยื่นขอทุนการศึกษาบุตรต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 3 ปี
(2) บิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกและมีบตุ รหลายคน สามารถขอรับทุนได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น
(3) ไม่เคยได้รับทุนของสหกรณ์ใน 4 ปีทผี่ า่ นมา
(4) เป็นบุตรซึง่ เกิดจากสามีหรือภรรยาทีช่ อบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(5) สมาชิกผูย้ ื่นขอทุนการศึกษาต้องไม่มีประวัตผิ ดิ นัดชําระหนี้กับสหกรณ์ในรอบบัญชี
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันประกาศรับสมัคร วันที่ 3 สิงหาคม 2563
(6) บุตรของสมาชิกต้องกําลังศึกษาอยูอ่ นุบาลชัน้ สุดท้ายทีจ่ ะขึน้ ชัน้ ประถมศึกษาปีทหี่ นึ่งและ
มีใบแสดงผลการเรียนโดยต้องยื่นเอกสารการเข้าเรียนชัน้ ประถมหนึ่งด้วย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ( ปวส.)
และปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(7) ต้องสอบไล่ได้คะแนนตัง้ แต่ร้อยละ 60 ขึน้ ไป หรือเกรด 2.0 ทุกระดับ
(8) บุตรทีไ่ ม่ตอ้ งแสดงผลการเรียน เช่น เด็กพิเศษ เช่น โรงเรียนปัญญานุกุล, โรงเรียนประชาสงเคราะห์
และสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถขอรับทุนปีนั้นได้โดยไม่ตอ้ งใช้เกณฑ์ในการตัดสิน
(แต่ตอ้ งแสดงเอกสารรับรองจากสถานศึกษาทีก่ ําลังศึกษาอยู)่
(9) การตัดสินของคณะกรรมการถือว่า “เป็นทีส่ นิ้ สุด”
สมาชิกผู้ไม่มีสิทธิยนื่ ขอรับทุนการศึกษาของสหกรณ์
(1) ได้รับทุนของบริษทั ไทยแอโรว์ จํากัด ปี 2563
(2) เคยได้รับทุนของสหกรณ์ระหว่างปี 2559-2562

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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คณะกรรมการดาเนินการขอรายงานการแจกทุนประจาปี 2563 ดังนี้
1) จํานวนใบสมัครที่สมาชิกขอรับ จํานวน 300 ใบ
2) เปิดรับสมัครขอรับทุนฯ ระหว่าง วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2563
สมาชิกส่งใบสมัครขอรับทุนฯ จํานวน 205 ใบ (คิดเป็น 68.33%)
3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ วันที่ 21 กันยายน 2563 กําหนดวันรับทุนฯ วันที่ 30 กันยายน 2563
4) สมาชิกที่ถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากผิดเงื่อนไข
ก. เคยได้รับทุนจากบริษัทไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานพิษณุโลก) ในปี 2563 จานวน

0

คน

ข. เคยได้รับทุนสหกรณ์ระหว่างปี 2559 - 2562

จานวน

ค. ผิดนัดชําระหนี้ปี 2563

จานวน

1

คน

ง. อายุสมาชิกไม่ถึง 3 ปี

จานวน

1

คน

รวม

101 คน

103 คน

จานวนผู้ที่ได้รับทุน แยกทุนตามระดับการศึกษา ดังนี้
(1) ทุนระดับประถมศึกษา

จํานวน 46 ทุนๆ ละ

2,000 จํานวน

92,000 บาท

(2) ทุนระดับมัธยมศึกษา(ม.1-ม.6)

จํานวน 40 ทุนๆ ละ

2,000 จํานวน

80,000 บาท

(3) ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น(ปวช.) จํานวน

6 ทุนๆ ละ

2,000 จํานวน

12,000 บาท

(4) ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จํานวน

1 ทุนๆ ละ

2,000 จํานวน

2,000 บาท

(5) ทุนระดับปริ ญญาตรี

จํานวน

7 ทุนๆ ละ

2,000 จํานวน

14,000 บาท

(5) ทุนการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ

จํานวน

2 ทุนๆ ละ

2,000 จํานวน

4,000 บาท

รวม

102 ทุน

รวม

204,000 บาท

2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพื่ อบริจาค
ลาดับ วันที่
รายการ
1 14-ม.ค.-63 บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสื่อการเรี ยนการสอนและอุปกรณ์ทางการศึกษา
ยนบ้นาเพื
นแหลมไผ่
บริจาคเงิ
่อสนับสนุนผ้าปุาเพื่อการศึกษาจ้างบุคลากรทางการศึกษา
2 19-ก.พ.-63 โรงเรี
โรงเรี
ยนบ้นาช่นใหม่
ญ ้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
จาคเงิ
วยเหลืคลองเจริ
อเยียวยาผู
3 5-พ.ค.-63 บริ
4
5

ต่อกเชืับ้อโรงพยาบาลพุ
ไวรัสโคโรนา ท2019
สหกรณ์
ณุโลก
บริจาคเงินดให้
ธชินราช
จังหวัจงดั หวั
พิษดณุพิโษลก
24-มิ.ย.-63 ของโรคติ
บริจาคเงินร่วมทําบุญทอดผ้าปุาสามัคคี เพื่อการศึกษา โรงเรี ยนวัดแหลมพระ
15-ก.ค.-63 ธาตุ ตําบลนครปุาหมาก อําเภอบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก

จานวนเงิน
1,000 บาท
1,000 บาท
3,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
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2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพื่ อบริจาค (ต่อ)
ลาดับ

วันที่

รายการ

6

16-ก.ค.-63

7

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการประชุมใหญ่และครบรอบ 40 ปี สหภาพ
17-ก.ค.-63
แรงงานสายไฟฟูา-ไทยยาซากิ และในเครือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

10,000 บาท

8

บริจาคเงินร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชี
22-ก.ย.-63 สหกรณ์ ประจําปี 2563 ณ วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร วันที่ 18 ตุลาคม 2563

1,000 บาท

9

บริจาคเงินร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
22-ก.ย.-63 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี 2563 ณ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง วันที่ 17 ตุลาคม 2563

1,000 บาท

บริจาคเงินร่วม "โครงการเพื่อน้อง โครงการ 6" เพื่อจัดกิ จกรรมส่งเสริ ม
และพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด

บริจาคเงินเพื่อสนับสุนในการจัดงานแข่งขันกีฬา UNION CUP
10 21-ต.ค.-63 ครั้งที่ 23 ณ สนามกีฬาบริ ษัทไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด
สาขาพิษณุโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
11 21-ต.ค.-63
12

บริจาคเงินเพื่อร่วมพิธีทอดผ้าปุามหากุศลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

บริจาคเงินร่วม "โครงการสานฝันการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
10-พ.ย.-63
เยาวชนไทย สหภาพแรงงานสายไฟฟูา-ไทยยาซากิ และในเครื อ"

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดงาน "แผ่นดิ นสมเด็จพระนเรศวร
13 24-พ.ย.-63
มหาราชพิษณุโลก ประจําปี 2564"
14 24-พ.ย.-63

บริจาคเงินร่วมโครงการ "สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอย
สูง" ครั้งที่ 9
รวมยอดเงินบริจาค (บาท)

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

จานวนเงิน
2,000 บาท

10,000 บาท

1,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
43,000 บาท

ด้านการศึกษาอบรม
1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ อบรมประจาปี 2563 เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์
วันที่เข้าอบรม

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

30 ม.ค. 63

หัวข้ออบรม/ประชุม
ประชุมประเด็น
สถานการณ์ทางการเงิน
ของโลกและปัจจุบนั ที่มี
ผลกระทบต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์

วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
บริ หารงานของสหกรณ์ให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ทางการเงินของโลก
ปัจจุบนั

ผู้จั ดโครงการ
สหกรณ์จงั หวัด
พิษณุโลก

สถานที่อบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุม
1.นายปรีชา ทองยิ้ม
สหกรณ์ออมทรัพย์
2.นายรุ่งโรจน์ งามสอาด
กองทัพภาคที่ 3 จํากัด 3.นายสมหมาย จาปีทอง
4.นายคมสันต์ คงคอน
5.นางนิษฐกานต์ พัดเถื่อน
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วันที่เข้าอบรม
13 ก.ค.63

หัวข้ออบรม/ประชุม

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

แนวทางการปฏิบตั ิ ของ
สหกรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปราม
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอนุ
ภาพทําลายล้างสูง

วัตถุประสงค์

ผู้จั ดโครงการ

เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์จงั หวัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปอู งกัน พิษณุโลก
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 และกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 จึง
กําหนดนโยบายการรับลูกค้าและ
นโยบายการบริ การความเสี่ยง
เกี่ ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

สถานที่อบรม
ณ ห้องประชุมกาสะ
ลอง ชั้น 3 สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
พิษณุโลก
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ อบรมประจาปี 2563 เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)
ผู้เข้าร่วมอบรม

1.นาย
ปรีศชาา อิ่มหนทองยิ
1.น.ส.สาริ
า ม้
2.น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน

1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ อบรมประจาปี 2563 เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)
วันที่เข้าอบรม

หัวข้ออบรม/ประชุม

วัตถุประสงค์

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในการใช้
สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริ หารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ผู้จั ดโครงการ

29 ก.ค. 63

ประชุมใหญ่ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

6 - 7 ส.ค. 63

สัมมนาผู้บริ หารและ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สันนิบาต
ผู้ปฏิบตั ิ งานทางบัญชี ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ งานอย่าง สหกรณ์จงั หวัด
สหกรณ์ทกุ ประเภท ถูกต้อง
พิษณุโลก
หลักสูตร "รู้เท่าทัน
บัญชีสหกรณ์ในยุค 5G"

สถานที่อบรม
อิมแพคอารี น่า เมืองทอง
ธานี กทม.

ผู้เข้าร่วมอบรม
1.นายรุ่งโรจน์ งามสอาด
2.ว่าที่ ร.ต.สมชาย คงกุล

ณ ห้องประชุมสหกรณ์
1.นายปรีชา ทองยิ้ม
ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 2.นายรุ่งโรจน์ งามสอาด
จํากัด อ.เมือง จ. พิษณุโลก 3.น.ส.ภัทรสุดา แสงสวัสดิ์
4.น.ส.สาริศา อิ่มหนา
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วันที่เข้าอบรม

หัวข้ออบรม/ประชุม

วัตถุประสงค์

ผู้จั ดโครงการ

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

กลุ่มสหกรณ์
ออมทรัพย์
จังหวัดสระบุรี
และพื้นที่
ใกล้เคี ยง
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ อบรมประจาปี 2563 เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)
สถานที่อบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม

โรงแรมโกลเด้นซี ตําบลหัว
หิ น อําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รีขันธ์

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

21 - 23 ส.ค.63

กฎหมายสินเชื่อ, การ
บังคับคดี, การขาย
ทอดตลาด และ
กฏหมายล้มละลาย

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความรู้ ความ
เข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องการให้สินเชื่อแก่สมาชิก
สหกรณ์และเป็นแนวทางการบอก
กล่าวทวงถาม-ดําเนินคดี กรณี
สมาชิกผิดนัดชําระหนี้

5 ก.ย.63

กําหนดการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี
2562 และสัมมนาทาง
วิชาการ

พรบ.สหกรณ์ ฌาปนกิ จสหกรณ์ออม
โรงแรมเวียงทอง อ. เมือง จ.
สงเคราะห์ฯ ที่เกี่ ยวข้องกับการ ทรัพย์ครูลําปาง ลําปาง
บริหารงานของสหกรณ์เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้กับสหกรณ์

1.นายปรีชา ทองยิ้ม
2.นายรุ่งโรจน์ งามสอาด
3.นางปราณี เรืองศิริ
4.น.ส.สาริศา อิ่มหนา

1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ อบรมประจาปี 2563 เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)
วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม
6 - 8 พ.ย. 63

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

สัมมนาหลักสูตร
"การประนอมหนี้โดย
ศาลไม่ต้องฟูองคดี กฎกระทรวง
(ฉบับใหม่)"

27 - 29 พ.ย. 63 โครงการสัมมนาเพื่อ
เสริ มสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
บริ หารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ใน
สถานประกอบกิ จการ

วัตถุประสงค์

ผู้จั ดโครงการ

สถานที่อบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม

ให้คณะกรรมการสหกรณ์,ผู้จดั การ,ผู้ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงแรมไอยราแกรนด์
ตรวจสอบกิ จการและเจ้าหน้าที่ได้มี จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ เขาพระตําหนัก พัทยาใต้
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ใกล้เคี ยง
จังหวัดชลบุรี
ติ ดตามหนี้สิน,การแต่งตั้ง
ผู้ดําเนินการแทนสหกรณ์,การ
ติ ดตามทวงถาม,การประนอมหนี้โดย
ไม่ต้องฟูองคดี,ทราบแนวทางการ
บริ หารงาน-การปฏิบตั ิ งานภายใต้
กฎกระทรวงฉบับใหม่

1.นางนิษฐกานต์ พัดเถื่อน
2.น.ส.ภัทรสุดา แสงสวัสดิ์
3.นางปราณี เรืองศิริ
4.น.ส.นุชนาตร ไชยวุฒิ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศ
กรมสวัสดิ การและ
ทางการบริ หารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้ คุ้มครองแรงงาน
แรงงานและบริ หารจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลเพื่อรองรับการเกษียณ
อย่างมีความสุขของผู้ใช้แรงงานที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์

1.นางนิษฐกานต์ พัดเถื่อน
2.น.ส.ภัทรสุดา แสงสวัสดิ์

วิสาหกิ จชุมชนเรื อนไม้
หอม โรงแรม ชูชัยบุรีศรี
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
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วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม
3 ธ.ค. 63

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

การปฏิบตั ิ งานเรื่ องวิธี
ปฏิบตั ิ ทางบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่
ด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2563

ผู้จั ดโครงการ

สถานที่อบรม
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1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ อบรมประจาปี 2563 เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)

ผู้เข้าร่วมอบรม

สํานักงานตรวจ ห้องประชุมสํานักงานตรวจ น.ส. ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน
บัญชีสหกรณ์ บัญชีสหกรณ์ที่ 6 และห้อง
พิษณุโลก
ประชุมสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

2. โครงการอบรมสัมมนากรรมการ, เจ้าหน้าที่ สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิ จการ ประจาปี 2563
วันที่เข้าอบรม

หัวข้ออบรม/ประชุม

วัตถุประสงค์

ผู้จั ดโครงการ

สถานที่อบรมสัมมนา

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

13 มิ.ย.63

โครงการ Review
ระเบียบ ข้อบังคับ
สหกรณ์

เพื่อให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับ
สภาวะปัจจุบนั

สหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยแอโรว์พิษณุโลก
จํากัด

โรงแรมเดอะเซ็นส์ บูติก
โฮลเทล

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

16 ธ.ค.63

การประนอมหนี้โดยศาล
ไม่ต้องฟูองคดี กฎกระทรวง (ฉบับใหม่)
การบังคับคดี และการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพากษาใน
ชั้นบังคับคดี

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
สหกรณ์ออมทรัพย์
กระบวนการติ ดตามหนี้สิน , การ ไทยแอโรว์พิษณุโลก
แต่งตั้งผู้ดําเนินการแทนสหกรณ์ , จํากัด
การติ ดตามทวงถามการประนอมหนี้
โดยไม่ต้องฟูองคดี ทราบแนวทาง
การบริ หารงาน - การปฏิบตั ิ งาน
ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่

ณ ห้องประชุมกาสะลอง
บริ ษัทไทยแอโรว์ จํากัด
(โรงงานพิษณุโลก)

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

20

21

3. โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2563
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วันที่เข้าอบรม หัวข้ออบรม/ประชุม
วัตถุประสงค์
ผู้จั ดโครงการ
โครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริ มให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์
5 ก.ย.63
สมาชิกสหกรณ์ออม
ได้มีอาชีพเสริ ม สร้างรายได้
ไทยแอโรว์พิษณุโลก
ทรัพย์ไทยแอโรว์
ให้แก่ครอบครัว
จํากัด
พิษณุโลก จํากัด (การ
เพาะเห็ด)

สถานที่อบรมสัมมนา
ณ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
วิสาหกิ จชุมชน กลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านท่าช้าง ตําบลท่า
ช้าง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
สมาชิกสหกรณ์,
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
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ด้านระเบียบและกฎหมายสหกรณ์
งานพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ของสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และแก้ปญ
ั หาให้กบั สมาชิกสหกรณ์ฯ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
1. ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2563
2. ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ. 2563
3. ว่าด้วย การใช้ทนุ สวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2563
4. ว่าด้วย การใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563
5. ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2563
6. ว่าด้วย เจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางาน พ.ศ. 2563
7. ว่าด้วย อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2553 มติให้ยกเลิก

โครงการ " ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อปกปูองครอบครัวของผูก้ ู้ และผูค้ ํ้าประกัน จากภาระหนี้สิน หากผูก้ เู้ สียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพและเป็นหลักประกันสินเชือ่ ให้กบั สหกรณ์ฯ ประกันคุ้มครองชีวิตของผูก้ ู้ ผลประโยชน์หลัก
จ่ายยอดหนี้คงค้างให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ ในกรณีผกู้ เู้ สียชีวิตหรือทุพพลภาพ การประกันสินเชือ่ เงินกูส้ ามัญ
ชําระเบีย้ ประกันครัง้ เดียวตลอดอายุสัญญา (120 งวด) สมาชิกสามารถซือ้ ได้จนถึงอายุ 56 ปี (เกษียณอายุ)
เป็นสัญญาทีส่ ามารถซือ้ เพิ่มได้เมือ่ มีการกูเ้ งินเพิ่ม เพื่อประกันสินเชือ่ ให้กบั สหกรณ์ฯ โครงการเริม่ วันที่
14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศเลขที่ 25/2560–09 สมาชิกเริม่ ทําประกันตามโครงการ ภาคสมัครใจ
ในเดือน ตุลาคม คณะกรรมการดําเนินการขอรายงานให้สมาชิกทราบ ตามกรมธรรม์เลขที่ TGCL509970
ดังนี้
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โครงการ "ประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้า ประกั น
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ
เดื อน

สมาชิกกู้
สามัญ
(คน)

มกราคม

22

12,731,925.00

0

0

22

12,731,925.00

กุมภาพันธ์

153

111,754,716.00

3

2,862,000.00

150

108,892,716.00

มีนาคม

189

145,052,110.00

2

2,000,000.00

187

143,052,110.00

เมษายน

293

234,525,416.00

6

4,526,000.00

287

229,999,416.00

พฤษภาคม

147

114,399,390.00

1

1,000,000.00

146

113,399,390.00

มิถุนายน

100

72,894,000.00

0

0

100

72,894,000.00

กรกฎาคม

77

43,358,092.00

1

760,000.00

76

42,598,092.00

สิงหาคม

121

84,844,000.00

0

0

121

84,844,000.00

กันยายน

127

84,320,000.00

0

0

127

84,320,000.00

ตุลาคม

120

93,511,000.00

0

0

120

93,511,000.00

พฤศจิกายน

90

65,906,500.00

0

0

90

65,906,500.00

ธันวาคม

74

45,542,500.00

1

450,000.00

73

45,092,500.00

1,513 1,108,839,649.00

14

11,598,000.00

1,499

1,097,241,649.00

รวม

อนุมัติกู้ (บาท)

สมัคร สินเชื่อได้รับความ ไม่สมัคร
จํานวนสินเชื่อที่ผู้คํ้า
ใจทํา
คุ้มครอง (บาท) ใจทํา
ประกันยิ นยอมชําระหนี้
(คน)
(คน) แทนหรือดําเนินคดี กรณีผู้กู้
เสียชีวติ หรือทุพพลภาพ

สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองสินเชื่อทัง้ สิ้น

11,598,000.00 บาท

1.05

%

สินเชื่อที่ผู้คํ้าประกันยินยอมไม่ต้องทําประกันคุ้มครอง

1,097,241,649.00 บาท

98.95

%

เงินกู้ สามัญที่ได้อนุมัติในปี 2563 จานวนทั้งสิ้น

1,108,839,649.00 บาท

100.00

%

รายงานกิจการประจาปี 2563
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แนวโน้มการทาประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์" ภาคสมัครใจ
พ.ศ.

2560

จํานวน จํานวนสินเชือ่ ที่ อนุมัติสินเชือ่ ทัง้ สิน้
สมาชิกที่ ได้รบั ความคุ้มครอง
ทําประกัน
(คน)
217 187,237,446.00

จํานวนสินเชื่อที่ผู้คํ้าประกัน
ยินยอมชําระหนี้แทนหรื อ
ดําเนินคดีกรณีผู้กู้เสียชีวิต
หรื อทุพพลภาพ

% สินเชือ่
ได้รับความ
คุ้มครอง

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

8,683,000.00

1,390,871,665.00

1,382,188,665.00

0.62%

2563

14

11,598,000.00

1,108,839,649.00

1,097,241,649.00

1.05%

คณะกรรมการดําเนินการได้มีการพิจารณาผลกระทบแนวโน้มการทําประกันคุ้มครองสินเชือ่ ให้กบั สมาชิก
ผูค้ ํ้าประกันภาคสมัครใจซึง่ มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ซึง่ อาจจะกระทบกับผูค้ ํ้าประกันเงินกู้ เนื่องจากความรับผิด
ในการชําระหนี้เงินกูข้ องลูกหนี้ทเี่ สียชีวิต ย่อมเป็นกองมรดกของลูกหนี้เจ้ามรดก ตกทอดทายาทของลูกหนี้ อาจ
เสีย่ งต่อผูค้ ํ้าประกัน กรณีทที่ ายาทผูก้ ไู้ ม่รับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดก ประกอบกับอายุความในการดําเนินคดี
เพียงแค่ 1 ปี การตรวจสอบทรัพย์สินมรดกลูกหนี้เสียชีวิตอาจจะใช้เวลาเกินกว่า 1 ปี ทายาท มีสิทธิในการปฏิเสธ
การไม่รับรูภ้ าระหนี้ได้

รายงานกิจการประจาปี 2563
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โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สมาชิกเงินกู้ของสหกรณ์
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด ว่าด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้สมาชิกเงินกูข้ องสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(1) เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการชําระหนี้ของลูกหนี้
(2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและไม่ให้สมาชิกขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 40(5) ค้างส่งเงินงวด
ชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ ยติดต่อกั นเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(3) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ของสหกรณ์
สมาชิกที่ เข้าและออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563
รายการ

จานวน(คน)

จํานวนสมาชิกทีเ่ ข้าโครงการ

11

จํานวนสมาชิกทีอ่ อกจากโครงการ

6

คงเหลือสมาชิกทีย่ ังอยู่ในโครงการ

5

รายงานกิจการประจาปี 2563
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โครงการพักชาระหนี้เงินต้นสามัญและงดส่งค่าหุ้นรายเดือน
ตามประกาศเลขที่ 005/2563 เรือ่ งมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทไี่ ด้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28/2563
ในการประชุมวาระพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2563 ได้กําหนดมาตรการช่วยเหลือ
สมาชิกทีไ่ ด้รับผลกระทบดังกล่าว สหกรณ์ฯ ซึง่ เป็นสถาบันการเงินทีส่ มาชิกสร้างขึน้ มา จึงถือเป็นภาระ
หน้าทีท่ จี่ ะช่วยให้สมาชิกทัง้ หมดก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ จึงมีความเห็นตรงกันว่าควรมีมาตรการแบ่งเบาภาระสมาชิกด้วยโครงการดังกล่าว
สรุปจานวนสมาชิกเข้าโครงการพั กชาระหนี้เงินต้นสามัญและงดส่งค่าหุ้ นรายเดือน
เริ่มโครงการ วันที่ 10 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563 (ระยะเวลา 9 เดือน)
เดือน
เมษายน

พั กชาระเงินต้นสามัญ
(บาท)

งดส่งค่าหุ้ นรายเดือน

(คน)

(บาท)

(คน)

734,990

109

3,100

4

พฤษภาคม

2,616,694

374

60,900

71

มิถุนายน

719,558

106

8,100

10

กรกฎาคม

167,100

25

1,500

2

สิงหาคม

123,000

18

700

1

กันยายน

79,400

11

-

-

ตุลาคม

11,800

2

-

-

6,800

1

-

-

-

-

-

646

74,300

พฤศจิกายน
ธันวาคม
ยอดรวม

4,459,342

มติที่ ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 3.3 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาปี 2563
รายงานการตรวจสอบกิ จการประจาปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากั ด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรียน ที่ ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากั ด
ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเลือกตั้งให้ข้าพเจ้า
นางสาวสุปราณี แก้วกลิน่ และนางสาวพรพรรณ อินทร์ใหญ่ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด สําหรับปีสนิ้ สุดทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน ทีต่ รวจสอบนั้นข้าพเจ้าทัง้ สอง
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติทปี่ ระชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณทีก่ ําหนด
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่ สหกรณ์ควรแก้ ไข
3.1 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ มีสมาชิกเมือ่ ต้นปีจํานวน 2,166 คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึน้ 43 คน
ออกจากสหกรณ์ 166 คน สมาชิกคงเหลือสิน้ ปี 2,043 คน ในวันสิน้ ปีสหกรณ์มีทนุ ดําเนินงานทัง้ สิน้
1,071,469,490.79 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทงั้ สิน้ 64,382,315.60 บาท ค่าใช้จ่าย 10,134,811.33
บาท มีกําไรสุทธิ 54,247,504.27 บาท (ลดลง) จากปีกอ่ น (56,646.99) บาท หรือร้อยละ 0.10
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3.2 ด้านการบริหารงานทัว่ ไป
3.2.1 การปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องสหกรณ์ฯ มีการปฏิบตั ิงานเป็นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ คําแนะนําและแนวทางปฏิบตั ิของนายทะเบียนและกรมตรวจบัญชี
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด
3.2.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่ องสหกรณ์ฯ มีการจัดแบ่งงานและกําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าทีไ่ ว้เหมาะสมรัดกุม สอดคล้องกับการควบคุมภายในมีผจู้ ัดการคอยควบคุมดูแลโดยการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าทีม่ ีความรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั ิงานทีไ่ ด้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมและควรพิจารณาเงินค่าจ้างให้สอดคล้องกับการ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามสภาวะการจ้างงานให้เป็นไปตามสภาวะเศษฐกิจในปัจจุบนั
3.2.3 ความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ฯ เป็นบุคคลทีไ่ ด้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกซึง่ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
ทุกๆ เดือนสมํ่าเสมอแต่ในเรือ่ งความเข้าใจในระบบงานของสหกรณ์ คณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการใหม่ ควรศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมเพื่อให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการเข้า
ร่วมอบรม สัมมนากับองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2.4 การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน สหกรณ์ฯ มีการจัดทําบัญชีตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด รวมไปถึงพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ พ.ศ.2542 กับธุรกิจของสหกรณ์
การจัดทําบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั มีเอกสารประกอบครบถ้วน มีการจัดทํา
งบการเงินเป็นไปตามแบบทีก่ รมตรวจสอบบัญชีแนะนําตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นอกจากนี้ผตู้ รวจสอบกิจการได้มีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะบางประการ ในการตรวจสอบประจําเดือนพร้อมทัง้ ได้เสนอให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
รับทราบในการประชุมประจําเดือน เพื่อดําเนินการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง
4. ด้านการดาเนินธุรกิจ
4.1 ด้านสินเชือ่ ทุกประเภท จากการสุม่ ตรวจสอบในคําขอและหนังสือสัญญาเงินกูท้ กุ ประเภท
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ กับรายการเงินกูพ้ ร้อมทัง้ เอกสารสําคัญประกอบคําขอกูท้ เี่ กีย่ วข้อง
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โดยรวมมีการปฏิบตั ิเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ทีก่ ําหนดไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

ประเภทเงินกู้

จํานวน (สัญญา)

จํานวนเงิน (บาท)

อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)

1. เงินกูฉ้ ุกเฉิน

6,615

127,350,500.00

6%

2. เงินกูส้ ามัญ

1,513

1,108,839,649.00

6%

3. เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อสวัสดิการประกัน

9

77,640.00

5%

4. เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อพัฒนาอาชีพ

0

-

4.09%

5. เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

-

5%

6. เงินกูพ้ เิ ศษโดยใช้เงินปันผลคํ้าประกัน

404

5,808,800.00

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,242,076,589.00 บาท ณ สิน้ ปี สหกรณ์ฯ มีรายได้จากการให้กแู้ ก่สมาชิก
จํานวน 63,268,964.00 บาท ตํ่ากว่าประมาณการทีก่ ําหนดไว้จํานวน 4,731,036.00 บาท
สรุปข้อสังเกตที่ ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. การให้กทู้ กุ ประเภทของสหกรณ์ ควรอยู่ภายใต้เงื่อนไขการชําระหนี้ สมาชิกควรมีเงินเหลือ
เพื่อการดํารงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ และนําเงื่อนไขอายุสมาชิกมากําหนดระยะ
เวลาในการชําระหนี้ของสมาชิกประกอบด้วย
2. สหกรณ์ฯ ควรจัดให้มีชนั้ คุณภาพลูกหนี้เงินกูข้ องสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงผลกระทบจากการเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้ทนั ท่วงที
เพื่อสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์ฯและยังเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการจัดชัน้
คุณภาพลูกหนี้และการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และกฎกระทรวงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาเพื่อกํากับดูแลสหกรณ์
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอบทานธุรการให้กู้ ให้สินเชือ่ การจัดลูกหนี้การกันเงินสํารอง
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
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4.2 ด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ฯ
จากการสุม่ ตรวจสอบ เอกสารขอเปิดบัญชีเงินฝาก การทํารายการรับฝาก การถอน พบว่าเอกสาร
ประกอบการลงลายมือชือ่ การลงข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องตามทีค่ วรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

ประเภทเงินรับฝาก

จํานวน (บัญชี) จํานวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)

1. ออมทรัพย์

289

12,166,747.26

1.5%

2. ออมทรัพย์พเิ ศษ

961

128,811,422.00

2.5%

3. ออมทรัพย์พเิ ศษพลัส

6

514,459.11

3.25%

4. ออมทรัพย์สวัสดิการ

69

109,705.22

1.5%

5. ออมทรัพย์พเิ ศษเกษียณสุขใจ

6

80,539.97

3.5%

6. รับฝากระหว่างสหกรณ์

2

65,000,000.00

3.35%

สรุปยอดรวมทัง้ สิน้ 206,682,873.56 บาท ตํ่ากว่าประมาณการทีก่ ําหนดไว้จํานวน 96,943,735.44 บาท
5. ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากการสุม่ ตรวจใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่พร้อมเอกสารประกอบพบว่าโดยรวม
การกรอกเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์มีเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ
และจากการคํานวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า พบว่ามียอดเงินตรงกันและมีความสัมพันธ์กบั จํานวน
สมาชิกเข้าใหม่ในระยะเวลาดังกล่าว มีการรับรูร้ ายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าถูกต้องตามทีค่ วรและตาม
ระเบียบของสหกรณ์ฯ
6. ด้านผลกระทบของธุรกิจ
เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลดลงตามปริมาณการค้าโลกทีช่ ะลอตัวทัง้ สภาวะเศรษฐกิจ
ทีต่ กตํ่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลมาสูค่ วามต้องการสินค้าและบริการภายใน
ประเทศลดลง
เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมมีแนวโน้มการขยายตัวตํ่า โดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าทีค่ าดการณ์
ไว้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง รายจ่ายด้านครัวเรือนสูงขึน้ ตลาดแรงงานยังมีผวู้ ่างงานอยู่ในระดับ
สูงเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
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ทางการค้า ทําให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายการเงิน โดยคณะกรรมการเมือ่ วันที่
20 พฤษภาคม 2563 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี
จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี ให้มีผลทันที เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
ผลกระทบภายในเนื่องจากสมาชิกสหกรณ์เป็นพนักงานของบริษัทฯ รายได้หลักเพื่อใช้ในการดํารงชีพ
มาจากการจ้างงาน ฉะนั้น สถานการณ์ การจ้างงานของบริษัทฯ จะมีผลต่อการดําเนินกิจการของสหกรณ์ฯ
ดังนั้นจากปัจจัยภายนอกและภายในสหกรณ์ฯ จําต้องตามสถานการณ์ ด้านอัตราดอกเบีย้ ด้านการจ้างงาน
อย่างใกล้ชดิ เพื่อนําผลไปพิจารณาปรับปรุงนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ทมี่ ี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
7. สรุปผลการตรวจสอบ
สรุปภาพรวมในการดําเนินงานของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี การปฏิบตั ิเป็นไปตามแผนงานการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมถึงจะมีเกินประมาณการไปบางอย่าง แต่นําไปใช้เพื่อก่อประโยชน์ต่อองค์กร
ไม่ได้ส่อไปในทางทุจริต การรักษาสภาพคล่องเป็นไปตามเกณฑ์บคุ คลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า โดยรวม
ไม่มีเหตุการณ์ปฏิบตั ิทขี่ ัดแย้งทางผลประโยชน์จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบใหม่ทกี่ ําหนดขึน้ โดยหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ นํามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องและนํามาถือปฏิบตั ิภายในสหกรณ์ฯได้อย่าง
เหมาะสมอันจะนําไปสูค่ วามผาสุกแด่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ชือ่ .............................................................ผูต้ รวจสอบกิจการ
(นางสาวสุปราณี แก้วกลิน่ )

ชือ่ .............................................................ผูต้ รวจสอบกิจการ
(นางสาวพรพรรณ อินทร์ใหญ่ )
มติที่ ประชุม : รับทราบ
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แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ์
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุ โลก จากัด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับชั้นคุณภาพ
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดีมาก

ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ดีมาก

ด้านการเงินการบัญชี

ดีมาก

ธุรกิจสิ นเชื่อ

ดีมาก

ธุรกิจเงินรับฝาก

ดีมาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ดีมาก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ดีมาก

เจ้าหนี้เงินกู้

ดีมาก

สมาชิกและทุนเรื อนหุน้

ดีมาก

ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

ดีมาก

ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล

ดีมาก

สรุ ปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ

ดีมาก

โดย นางอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ภาคเอกชน
18 มกราคม 2564
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์ พษิ ณุโลก จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

สิ นทรัพย์

สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้น-สุ ทธิ
ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
ดอกเบี้ยเงิ นให้กคู้ า้ งรั บ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นลงทุนระยะยาว
เงิ นให้กยู้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ซอฟท์แวร์
ซอฟท์แวร์ ระหว่างพัฒนา
รวมสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

2
3
4

31,297,812.16
132,834,145.00
60,000,000.00
47,151.00
341,499.70
224,520,607.86

28,659,271.78
129,487,457.00
40,000,000.00
9,609.00
103,869.40
198,260,207.18

4
3
6

15,000,000.00
831,094,106.00
230,576.93
507,200.00
117,000.00
846,948,882.93
1,071,469,490.79

15,000,000.00
883,860,434.00
234,654.43
168,000.00
279,000.00
899,542,088.43
1,097,802,295.61

9
7
8

0.00
206,682,873.56
226,927.45
206,909,801.01

18,416,300.00
203,626,608.65
334,708.90
222,377,617.55

9
10

0.00
1,426,937.60
1,426,937.60
208,336,738.61

21,213,645.51
1,245,753.64
22,459,399.15
244,837,016.70

5

หนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์

หนี้ สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้ สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ นรั บฝาก
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
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หมายเหตุ

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10 บาท )
ทุนที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้ สินและทุนของสหกรณ์

11

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

748,916,170.00
58,066,486.26
1,902,591.65
54,247,504.27
863,132,752.18
1,071,469,490.79

743,677,750.00
51,968,448.00
3,014,929.65
54,304,151.26
852,965,278.91
1,097,802,295.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ……………………………………
(นายปรี ชา ทองยิม้ )
ประธานกรรมการ

ลงชื่ อ....................................................
(นางนิ ษฐกานต์ พัดเถื่อน)
เลขานุ การ
วันที่ 15 มกราคม 2564
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์ พษิ ณุโลก จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี 2563

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงิ นให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยรับเงิ นฝาก
ผลตอบแทนจากเงิ นลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจ่ายเงิ นรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงิ นกูย้ ืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
เงิ นเฉลี่ยคื นชุ มนุ มสหกรณ์ฯ
กาไรจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงิ นเดื อน ค่าครองชี พ เบี้ยขยัน
เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม / ทดแทน
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิ การเจ้าหน้าที่
บาเหน็ จเจ้าหน้าที่
ดอกเบี้ยจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าปรั บปรุ ง/ซ่ อมแซม/บารุ งรั กษาสิ นทรั พย์
ค่าดู แลข้อมูล ระบบโปรแกรม
ค่าตัดจ่ายซอฟท์แวร์

บาท

ปี 2562
%

บาท

63,268,964.00
244,475.47
797,178.08
64,310,617.55

98.38
0.38
1.24
100.00

64,967,304.00
148,476.22
800,123.29
65,915,903.51

98.56
0.23
1.21
100.00

6,466,195.06
742,523.92
7,208,718.98
57,101,898.57

10.05
1.15
11.21
88.79

6,064,330.93
2,886,806.53
8,951,137.46
56,964,766.05

9.20
4.38
13.58
86.42

4,850.00
23,120.05
297.00
43,431.00
71,698.05

0.01
0.04
0.00
0.07
0.11

5,950.00
49,080.99
1,981.00
35,287.00
92,298.99

0.01
0.07
0.00
0.05
0.14

995,904.44
32,297.00
44,663.85
97,558.00
114,042.00
13,141.96

1.55
0.05
0.07
0.15
0.18
0.02

885,163.14
34,181.00
62,661.67
111,467.00
149,195.00
13,727.91

1.34
0.05
0.10
0.17
0.23
0.02

82,264.50
4,815.00
70,900.00
154,800.00

0.13
0.01
0.11
0.24

68,078.68
5,729.00
56,400.00
56,000.00

0.10
0.01
0.09
0.08
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ปี 2563

ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่ารั บรอง
ค่าเครื่ องเขี ยนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุ สานักงาน
ค่าโทรศัพท์
ค่าอากรและค่าธรรมเนี ยม
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พกั
ค่ากิจกรรมสหกรณ์
ค่าอาหารนักศึกษาฝึ กงาน
ค่าไปรษณียากร
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
กาไรสุ ทธิ

ปี 2562

บาท

%

556,848.00
147,500.00
238,000.00
28,398.00
82,064.70
69,228.41
10,227.49
16,747.00
60,000.00
0.00
60,300.00
38,904.00
2,850.00
3,138.00
1,500.00
2,926,092.35
54,247,504.27

0.87
0.23
0.37
0.04
0.13
0.11
0.02
0.03
0.09
0.00
0.09
0.06
0.00
0.00
0.00
4.55
84.35

บาท
543,461.00
101,100.00
219,000.00
29,692.00
120,848.30
83,509.78
14,669.30
24,785.00
60,000.00
7,091.00
60,800.00
32,817.00
10,800.00
1,737.00
0.00
2,752,913.78
54,304,151.26
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%

0.82
0.15
0.33
0.05
0.18
0.13
0.02
0.04
0.09
0.01
0.09
0.05
0.02
0.00
0.00
4.18
82.38

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ
รายการปรับปรุ งเพื่อกระทบกาไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดสุ ทธิ
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจ่ายซอฟท์แวร์
เครื่ องเขี ยนแบบพิมพ์ใช้ไป
กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
สารองบาเหน็ จเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยเงิ นสะสมเจ้าหน้าที่
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรั พย์ดาเนิ นงาน
เงิ นสดจ่าย ลูกหนี้ เงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงิ นสดรั บ ลูกหนี้ เงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงิ นสดจ่าย ลูกหนี้ เงิ นกูส้ ามัญ
เงิ นสดรั บ ลูกหนี้ เงิ นกูส้ ามัญ
เงิ นสดจ่าย ลูกหนี้ เงิ นกูพ้ ิเศษ(ปั นผล)
เงิ นสดรั บ ลูกหนี้ เงิ นกูพ้ ิเศษ(ปั นผล)
เงิ นสดจ่ายเงิ นยืมทดรอง
เงิ นสดรั บเงินยืมทดรอง
เงิ นสดรั บ รายได้คา้ งรั บ
เงิ นสดจ่าย เงิ นรอเรี ยกเก็บ
เงิ นสดรั บ เงิ นรอเรี ยกเก็บ
เงิ นสดจ่ายซื้ อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงิ นสดจ่ายเงิ นมัดจา

46

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

54,247,504.27

54,304,151.26

82,264.50
154,800.00
82,064.70
3.00
114,042.00
95,286.45
(71,418.13)
13,141.96
54,717,688.75

68,078.68
56,000.00
120,848.30
0.00
149,195.00
137,102.90
(14,833.10)
12,481.57
54,833,024.61

(127,350,500.00)
129,816,205.00
(1,108,917,289.00)
1,161,664,024.00
(5,808,800.00)
16,000.00
(853,490.00)
748,490.00
14,286.23
(150.00)
390.00
(69,970.10)
(125,375.00)

(116,788,000.00)
109,672,589.00
(1,398,186,821.00)
1,351,057,961.00
0.00
0.00
(719,920.00)
719,920.00
172,745.38
0.00
500.00
(143,603.80)
0.00
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ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

หนี้ สินดาเนิ นงาน
เงิ นสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงิ นสดรั บ หนี้ สินดาเนิ นงาน
เงิ นสดจ่าย หนี้ สินดาเนิ นงาน
หนี้ สินอื่นที่ตดั เข้าทุนสารอง
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน

(163,309.90)
19,885,154.00
(19,852,481.00)
95,436.00
103,816,308.98

(158,659.45)
9,579,415.00
(10,109,186.00)
0.00
(70,035.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดจ่ายซื้ อเครื่ องใช้สานักงาน
เงิ นสดจ่ายค่าซอฟท์แวร์
เงิ นสดจ่ายซื้ อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(78,190.00)
(332,000.00)
(20,000,000.00)
(20,410,190.00)

(121,980.00)
(279,000.00)
(40,000,000.00)
(40,400,980.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดรั บเงินกูย้ ืม
เงิ นสดจ่ายชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม
เงิ นสดรั บจากเงิ นรั บฝาก
เงิ นสดจ่ายคื นเงิ นรั บฝาก
เงิ นสดรั บเงินสะสมเจ้าหน้าที่
เงิ นสดจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่
จ่ายค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์
จ่ายเงิ นปันผล
จ่ายเงิ นเฉลี่ยคื น
จ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงิ นสดรั บจากทุนเรื อนหุ้น
เงิ นสดจ่ายคื นทุนเรื อนหุ้น
จ่ายทุนสาธารณประโยชน์
จ่ายทุนศึกษาอบรม
จ่ายทุนสวัสดิ การสังคมฯ
เงิ นสดจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่ วยเหลือสมาชิ ก
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดสุ ทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

0.00
(39,629,945.51)
95,459,008.35
(92,402,743.44)
54,000.00
0.00
(30,000.00)
(41,529,779.00)
(5,283,201.00)
(875,000.00)
64,848,100.00
(59,609,680.00)
(247,000.00)
(190,423.00)
(743,000.00)
(587,915.00)
(80,767,578.60)
2,638,540.38
28,659,271.78
31,297,812.16

75,000,000.00
(160,312,254.49)
180,084,286.41
(113,425,331.69)
52,400.00
(250,767.29)
(30,000.00)
(37,648,304.00)
(4,618,527.00)
(870,000.00)
81,168,310.00
(16,352,300.00)
(267,000.00)
(297,391.00)
(398,500.00)
0.00
1,834,620.94
(38,636,394.32)
67,295,666.10
28,659,271.78
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์ พษิ ณุโลก จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุ ปนโยบายการบัญชี สาคัญ

1.1 สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา ส่ วนจานวนรายได้จะเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจานวนเงินต้น
ที่คา้ งชาระตามระยะเวลาที่กยู้ มื
1.3 สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544 ไว้ในจานวนที่เพียงพอสาหรับการขาดทุนซึ่ งอาจเกิดขึ้น โดยการ
พิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่คา้ งอยู่ ณ วันสิ้ นปี
1.4 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลือง ตามราคาทุน
1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ แสดงด้วยราคาตามบัญชี (ราคาทุนเดิมหักค่าเสื่ อมราคาสะสม) ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์คานวณ
โดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ทั้งนี้สหกรณ์บนั ทึกค่าเสื่ อมราคาลดยอดกับบัญชีสินทรัพย์โดยตรง
1.6 ค่าซ่ อมบารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้ อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสิ นทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่าย หักจากรายได้
ส่ วนการต่อเติมหรื อเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
1.7 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน
1.8 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึง
เงินฝากธนาคารและงินฝากสหกรณ์ที่นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

ปี 2563
บาท

284,790.48
2,000.00
31,011,021.68
31,297,812.16

เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

รวม
3. เงินให้ ก้ ยู ื ม-สุ ทธิ

ประกอบด้วย

เงินให้กยู้ มื - ปกติ
ลูกหนี้เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
ลูกหนี้เงินพิเศษ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื -สุ ทธิ

ปี 2563 (บาท)
ระยะสั้น
ระยะยาว

14,406,394.00
112,634,951.00
5,792,800.00
0.00
132,834,145.00

0.00
831,094,106.00
0.00
0.00
831,094,106.00

ปี 2562
บาท

153,761.55
2,000.00
28,503,510.23
28,659,271.78

ปี 2562 (บาท)
ระยะสั้น
ระยะยาว

16,872,099.00
112,615,358.00
0.00
0.00
129,487,457.00

0.00
883,860,434.00
0.00
0.00
883,860,434.00
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4. เงินลงทุน

-2-

ประกอบด้วย

ปี 2563
บาท
ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชสอ.
รวม
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวม
รวมเงินลงทุน
5. สิ นทรั พย์ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2562
บาท
ราคาทุน

60,000,000.00
60,000,000.00

40,000,000.00
40,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00
75,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00
55,000,000.00

ปี 2563
บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาค้างรับ
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงินรอเรี ยกเก็บ
เงินยืมทดรอง
เงินมัดจา
รวม

6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ ประกอบด้วย
เครื่ องใช้สานักงาน
ค่าเสื่ อมสะสม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ปี 2562
บาท

53.73
24,760.27
86,310.70
0.00
105,000.00
125,375.00
341,499.70

100.81
5,123.29
98,405.30
240.00
0.00
0.00
103,869.40

898,391.00
667,814.07
230,576.93

854,281.00
619,626.57
234,654.43

12,166,747.26
129,516,126.30
141,682,873.56

8,449,257.34
93,177,351.31
101,626,608.65

65,000,000.00
0.00
65,000,000.00
206,682,873.56

95,000,000.00
7,000,000.00
102,000,000.00
203,626,608.65

7. เงินรั บฝาก ประกอบด้วย

เงินรับฝาก-สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รวม
เงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิ และในเครื อ จากัด
สหกรณ์บริ การโรงพยาบาลสาโรงการแพทย์ จากัด
รวม
รวม เงินรับฝาก
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-38. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

ปี 2563
บาท

ค่าสอบบัญชีคา้ งจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
เบี้ยประกัน เอ ไอ เอ รอนาส่ ง
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์คา้ งจ่าย
เงินรอตรวจสอบ
เงินสมทบประกันสังคมรอนาส่ ง
รวม
9. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

60,000.00
18,588.00
5,126.00
0.00
5,949.45
77.00
67,687.00
0.00
63,500.00
6,000.00
226,927.45
ปี 2563 (บาท)
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี

กองทุนผูใ้ ช้แรงงาน

0.00
0.00
0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต2พิษณุโลก จากัด

รวม

ปี 2562
บาท

30,000.00
86,380.00
9,765.00
26,924.28
68,676.12
17,568.00
73,023.00
11,502.50
8,000.00
2,870.00
334,708.90

ปี 2562 (บาท)
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี

0.00
0.00
0.00

5,912,300.00
12,504,000.00
18,416,300.00

12,885,645.51
8,328,000.00
21,213,645.51

สหกรณ์กเู้ งินจากกองทุนและสหกรณ์อื่น โดยมีคณะกรรมการทั้งคณะค้ าประกัน ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ชาระเงินกูท้ ้ งั หมดเสร็ จสิ้ นแล้ว
10. หนี้สินไม่ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินสะสมเจ้าหน้าที่
รวม
11. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนศึกษาอบรม
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสะสมเพือ่ ขยายกิจการ
ทุนเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิก
รวม

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

903,962.00
522,975.60
1,426,937.60

789,920.00
455,833.64
1,245,753.64

461,459.00
442,646.65
250,735.00
376,000.00
172,085.00
199,666.00
1,902,591.65

411,459.00
333,069.65
297,735.00
770,000.00
660,000.00
542,666.00
3,014,929.65

ประกอบด้วย

12. การดารงสิ นทรั พย์ สภาพคล่ องของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ได้ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องในรู ปของเงินฝากธนาคาร จานวนเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2
ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
มติที่ประชุ ม : อนุมัติเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 4.2 เรือ่ งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
ในการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด สามารถดําเนินงาน ทําให้มกี ําไรสุทธิประจําปี 2563
รวมทัง้ สิน้ จํานวน 54,247,504.27 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2563

รายการ

ปี 2562

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

%

5,478,824.27

10.10

5,508,602.26

10.14

30,000.00

0.06

30,000.00

0.06

1. จัดสรรให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบั งคับสหกรณ์
1.1 เงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
1.2 ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ไม่เกิน 30,000 บาท)
2. จัดสรรให้ สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปั นผลและเฉลีย่ คืน
2.1 เงินปันผล 5.7% ต่อปี (ปี2563)

5.9% ต่อปี (ปี2562)

41,077,039.00

75.72

41,461,987.00

76.35

2.2 เงินเฉลีย่ คื น 10% ต่อปี (ปี2563)

8.4% ต่อปี (ปี2562)

5,921,641.00

10.92

5,278,562.00

9.72

3.1 เงินทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบ

200,000.00

0.37

200,000.00

0.37

3.2 เงินทุนเพื่ อการศึกษาอบรม ไม่เกินร้อยละสิบ

100,000.00

0.18

300,000.00

0.55

3.3 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบ

300,000.00

0.55

400,000.00

0.74

3.4 เงินรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสอง

50,000.00

0.09

50,000.00

0.09

3.5 เงินทุนสะสมเพื่ อขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละสิบ

100,000.00

0.18

100,000.00

0.18

3.6 เงินกองทุนเพื่ อช่วยเหลือสมาชิกในฐานะผูค้ ํ้าประกันเงินกู้

100,000.00

0.18

100,000.00

0.18

4.1 เงินโบนัสกรรมการ

460,000.00

0.85

460,000.00

0.85

4.2 เงินโบนัสเจ้าหน้าที่

430,000.00

0.79

415,000.00

0.76

54,247,504.27

100.00

3. จัดสรรให้ สมาชิกเป็ นทุนต่างๆ ในรูปของสวัสดิการและ
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ

4. จัดสรรให้ กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในรูป
ของเงินโบนัส(กาหนดไว้ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ )

กาไรสุทธิ (บาท)
54,247,504.27

54,304,151.26 100.00

-

มติที่ประชุม : อนุมัตเิ ป็ นเอกฉันท์
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อัตราส่วนการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563
สะสมทุนสหกรณ์,
11.72

กรรมการและ ้าหน ้าที,่
กรรมการและเจ
เจ ้าหน ้าที,่ 1.64
1.64

อัตราส่วนของการจัดสรรกําไรสุท ธิป ระจําปี 2562
สะสมทุน สหกรณ์

11.72

กรรมการและเจ้าหน้ าที่

1.64

จัดสรรให้ สมาชิก

86.64

จัดสรรให ้สมาชิก,
86.64

วาระที่ 4.3 เรือ่ งพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์
ประจาปี 2564
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์จะต้องจํากัดอยู่ภายในวงเงิน
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า ปีที่แล้วนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือการคํ้าประกันไว้ จํานวน 400,000,000.00 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
ดังนั้นในปี 2564 คณะกรรมการดําเนินงานเห็นสมควรที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
กําหนดวงเงินกู้ยืมประจําปี 2564 ไว้ไม่เกินจํานวน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
ทัง้ นี้เพื่อความคล่องตัวต่อการทํางานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด
มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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วาระที่ 4.4 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายรับ-จ่ายของสหกรณ์ ประจาปี 2564

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

คณะกรรมการดําเนินงานขอเสนองบประมาณรับ - จ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด ประจําปี 2564
เพื่อให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมตั ติ ามความในข้อบังคับ ข้อ 63(7)
ประมาณการรับ - จ่าย ประจาปี 2564
ปี 2563
ปี2564
หมวด/รายการ
หมายเหตุ
ตั้งไว้ (บาท)
รับจริง (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
1. ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
160,000.00
39,293.93
100,000.00 - รายรับจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
2. ดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืม
68,000,000.00 63,268,964.00 55,000,000.00 - รายรับจากดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืม
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
10,000.00
4,850.00
5,250.00 - รายรับจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4. รายได้อื่นๆ
45,000.00
43,431.00
40,000.00 - รายรับจากการขายสัญญากู้ , ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
5. เงินปันผลชุมนุมสหกรณ์ฯ
800,000.00
797,178.08
800,000.00 - รายรับจากการถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
6. เงินเฉลีย่ คืนชุมนุมสหกรณ์ฯ
60,000.00
23,120.05
- - รายรับจากการกู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
7. หนี้สงสัยจะสูญ
- - รายรับจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8. ผลตอบแทนเงินลงทุน
30,000.00
205,181.54
100,000.00 - รายรับจากการซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
9. กําไรจากการขายเครื่องใช้สํานักงาน
297.00
500.00 - รายรับจากกําไรการขายเครื่องใช้สํานักงาน
รวมรับ
69,105,000.00 64,382,315.60 56,045,750.00
รายจ่าย
14,567,084.00 10,134,811.33 13,066,900.00
กาไร
54,537,916.00 54,247,504.27 42,978,850.00

หมวดรายจ่าย

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

เครื่องใช้สํานักงาน
- เครื่องใช้สํานักงาน
- ตูเ้ ก็บเอกสาร
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์เอกสาร
- เครื่องสํารองไฟฟูา
- เครื่องปรับอากาศ (แอร์)
- ตูเ้ ย็น
รวม

การลงทุนในทรัพย์สนิ
ปี 2563
ปี2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
10,000.00
65,000.00

6,070.00
3,990.00
63,130.00

5,000.00

5,000.00

220,000.00

78,190.00

10,000.00
10,000.00
40,000.00
15,000.00
10,000.00
-

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น

- เพื่อซื้อเครื่องใช้สํานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตูเ้ ก็บเอกสารสัญญาเงินกู้และอื่นๆ
- เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ Program ใหม่
- เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร
- เพื่อซื้อเครื่องสํารองไฟฟูาเครื่องคอมพิวเตอร์
- เพื่อซื้อแอร์ 2 เครื่อง เนื่ องจากของเก่ามีอายุการใช้งานมานาน
- เพื่อซื้อตูเ้ ย็น 1 ตู้ ใช้ในงานสหกรณ์, ทํางานในวันหยุดทีโ่ รง
อาหารไม่เปิดและรับรองแขกของสหกรณ์

85,000.00

54

54

รายงานกิจการประจาปี 2563
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1) ดอกเบี้ ยจ่าย
1.1 จ่ายดอกเบีย้ เงินกู้ยืม
1.2 จ่ายดอกเบีย้ เงินรับฝาก
2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์
2.1 เงินเดือนค่าจ้าง

55

หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น

3,000,000.00
7,000,000.00

742,523.92
6,466,195.06

700,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบีย้ เงินกู้ยืม
8,000,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบีย้ เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

1,000,000.00

821,934.44

1,000,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

65,000.00

44,663.85

65,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.3 ค่าตําแหน่ง

36,000.00

21,000.00

36,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตําแหน่ง (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.4 ค่าครองชีพ

164,400.00

131,520.00

169,800.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563)

2.5 ค่าอยูน่ าน

27,000.00

27,000.00

29,400.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอยูน่ านเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านมานาน (ตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.
2563)

หมวดรายจ่าย
2.6 ค่าชดเชย

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

3) การให้สวัสดิการเจ้าหน้าที่
3.1 เบีย้ ขยัน

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
250,000.00
250,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2563)
33,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ขยันเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วย
การให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562)

33,000.00

21,450.00

3.2 ค่ารักษาพยาบาล

120,000.00

54,918.00

3.3 ดอกเบีย้ เงินสะสม
3.4 เงินบําเหน็จ

30,000.00
138,184.00

13,141.96
114,042.00

30,000.00 - จ่ายดอกเบีย้ เงินสะสมเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน(ตามระเบียบสหกรณ์)
120,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ทีเ่ มื่อออกจากงาน
ตามระเบียบสหกรณ์ (เป็นการคํานวณทางบัญชีซงึ่ ไม่ได้จา่ ยเป็น
เงินสด)

17,500.00

14,000.00

17,500.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดทํางานเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่า
ด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.5 ค่าชุดทํางาน

120,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน และ
ครอบครัว (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562)
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หมวดรายจ่าย
3.6 เงินประกันสังคม

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

3.7 เงินกองทุนทดแทน

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
50,000.00
31,607.00
40,000.00 - เพื่อจ่ายเงินประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม
2,000.00
690.00
2,000.00 - เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน
-

5,500.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่านําเทีย่ วประจําปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ.
2562) * ปี 2563 งดการจัดงานนําเทีย่ วประจําปี*

3.8 ค่านําเทีย่ วประจําปี

5,500.00

3.9 ตรวจสุขภาพประจําปี

12,500.00

3.10 ประกันชีวติ กลุม่

10,000.00

-

12,000.00 - จ่ายเป็นค่าประกันชีวติ กลุม่ เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน เพื่อให้
เจ้าหน้าทีไ่ ด้มหี ลักประกันชีวติ (ตามระเบียบว่าด้วยการให้
สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.11 เงินรางวัลทีท่ ํางานมานาน

60,000.00

-

90,000.00 - เพื่อเป็นทุนสะสมสําหรับไว้จา่ ยสวัสดิการให้กบั เจ้าหน้าที่
ทํางานมานาน (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562)

1,640.00

3,000.00 - จ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพประจําปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ.
2562)

หมวดรายจ่าย
4) ค่าตอบแทน
4.1 ประธาน
4.2 รองประธาน

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น
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36,000.00
24,000.00

36,000.00
24,000.00

36,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ (ตามระเบียบสหกรณ์)
24,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่รองประธานกรรมการ 2 ท่าน (ตามระเบียบ
สหกรณ์)

4.3 ประธานฝุายการศึกษา
4.4 กรรมการผูจ้ ดั การ
4.5 เหรัญญิก
4.6 เลขานุการ
4.7 ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์

12,000.00
54,000.00
24,000.00
24,000.00
48,000.00

12,000.00
54,000.00
24,000.00
24,000.00
48,000.00

12,000.00
54,000.00
24,000.00
24,000.00
48,000.00

4.8 ผูต้ รวจสอบบัญชี
4.9 ค่าตอบแทนผูช้ ว่ ยเหลืองานสหกรณ์

60,000.00
20,000.00

60,000.00
16,000.00

60,000.00 - เพื่อจ่ายผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ตามระเบียบสหกรณ์)
19,200.00 - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผูช้ ว่ ยเหลืองานสหกรณ์ (ตามระเบียบ
สหกรณ์)

- เพื่อจ่ายให้แก่ประธานฝุายการศึกษา (ตามระเบียบสหกรณ์)
- เพื่อจ่ายให้แก่ผจู้ ดั การสหกรณ์ (ตามระเบียบสหกรณ์)
- เพื่อจ่ายให้แก่เหรัญญิก (ตามระเบียบสหกรณ์)
- เพื่อจ่ายให้แก่เลขานุการ (ตามระเบียบสหกรณ์)
- เพื่อจ่ายให้แก่ผตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ 2 ท่าน (ตาม
ระเบียบสหกรณ์)
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หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น
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5) ค่าเบี้ ยเลีย้ งต่างๆ
5.1 ค่าเบีย้ ประชุม

120,000.00

147,500.00

5.2 ค่าพาหนะ

65,000.00

60,300.00

70,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง หรือชดเชยนํ้ามันเชื้อเพลิง สําหรับ
กรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูอ้ ื่นใด (ตามระเบียบว่าด้วยค่า
เบีย้ ประชุม ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียน
ในการอบรมสัมมนา พ.ศ.2560)

5.3 ค่ารับรอง

35,000.00

28,398.00

35,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, เครื่องดื่มและค่าของทีร่ ะลึก สําหรับ
รับรองบุคคล (ตามระเบียบว่าด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ.
2560)

5.4 ค่าอาหารนักศึกษา

15,000.00

2,850.00

30,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน (ตามระเบียบสหกรณ์)

140,000.00 - เพื่อจ่ายค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการและเบีย้ ประชุมฝุาย
(ตามระเบียบว่าด้วยค่าเบีย้ ประชุม ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าที่
พักและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา พ.ศ.2560)

หมวดรายจ่าย
6) เครื่องเขียนแบบพิมพ์

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

7) วัสดุสานักงาน
7.1 วัสดุสํานักงาน
8) ค่าพัฒนา/โปรแกรม
8.1 ค่าซ่อมบํารุง
8.2 ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8.3 ค่าพัฒนาคอมพิวเตอร์
8.4 ค่าพัฒนา Website สหกรณ์
8.5 ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม

8.6 ค่าเช่าเครื่องใช้สํานักงาน

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
120,000.00
82,064.70
120,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือกู้สามัญ,หนังสือกู้คํ้าประกันสามัญ,
ใบเสร็จรับเงินประจําวัน,ใบเสร็จรับเงินประจําเดือน,สลิปลูกหนี้
,สลิปเจ้าหนี้,ทะเบียนหุ้นหนี,้ หนังสือยืนยันยอดเงินฝากและเงินกู้

100,000.00

69,228.41

10,000.00
100,000.00
30,000.00
50,000.00

4,815.00
1,500.00
69,400.00

100,000.00

-

85,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้ในสํานักงาน
10,000.00
100,000.00
30,000.00
65,000.00

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงโปรแกรมและอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายค่าพัฒนาระบบงานของสหกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยซื้ออุปกรณ์สํารองข้อมูลของสหกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตัง้ Website ของสหกรณ์
- เพื่อจ่ายค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและค่าดูแลรักษาข้อมูลระบบ
โปรแกรมสหกรณ์, เว็บไซต์สหกรณ์, ค่าเช่าพื้นทีเ่ ว็บกับโดเมน
เนม 50,000 บาท ต่อปี และค่าทีพ่ กั ค่าเดินทางตามทีร่ ะบุใน
สัญญาดูแลรักษาข้อมูล 1,800 บาท ต่อวัน

100,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องใช้สํานักงาน
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หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น

9) ค่าธรรมเนียมธนาคารและแสตมป์

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

9.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5,000.00

6,007.00

9.2 ค่าไปรษณียแ์ ละอากรแสตมป์

2,000.00

3,138.00

9.3 ค่าโอนเงินปันผลและโอนอื่นๆ

15,000.00

10,740.00

10) ค่าตกแต่งสานักงาน

20,000.00

-

10,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ i-cash ที่
สหกรณ์ทําธุรกรรมด้วย (ชสอ. ,สอ.การไฟฟูาฯ,กรมสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานฯ,สอ.สําโรงการแพทย์, สอ.ไทยยาซากิและอื่นๆ)
5,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียแ์ ละอากรแสตมป์
15,000.00 - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผลเข้าบัญชีสมาชิก
20,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งและปรับปรุงขยายสํานักงานสหกรณ์

หมวดรายจ่าย

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

11) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมใหญ่
11.1 รายงานกิจการ
11.2 ของขวัญ
11.2.1 ของขวัญแจกสมาชิก
11.2.2 ของรางวัล
11.3 อาหารและเครื่องดื่ม
11.4 เบีย้ เลีย้ งกรรมการกลางการ
เลือกตัง้

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
70,000.00

70,000.00

225,000.00
100,000.00
110,000.00
8,000.00

225,000.00
100,000.00
104,548.00
8,000.00

11.5 ค่าเบีย้ เลีย้ งสมาชิกร่วมประชุมใหญ่

70,000.00

47,300.00

11.6 ค่าถ่ายวีดโี อ/วีทอี าร์
11.7 ค่าทําบัตร , คูปอง
11.8 อื่นๆ

5,000.00
7,000.00
10,000.00

2,000.00
-

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น

80,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์รายงานกิจการและอื่นๆ
225,000.00
100,000.00
110,000.00
8,000.00

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญแจกสมาชิก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลสมาชิก ทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม การประชุมใหญ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลีย้ งคณะกรรมการกลางการเลือกตัง้
15 ท่าน ตามระเบียบสหกรณ์

50,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสมาชิกร่วมประชุมใหญ่
2,500.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายรูปและค่าถ่ายวีดโี อ
2,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าทําบัตรเลือกตัง้ /จับรางวัลประชุมใหญ่
10,000.00 - อื่นๆ ในการประชุมใหญ่

62 63

12) หนีส้ งสัยจะสูญ-ลูกหนีต้ ามคา
พิพากษา

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

13) ค่าบริการโทรศัพท์

20,000.00

14) ค่าใช้จา่ ยดาเนินคดี

50,000.00

10,227.49

-

62 63

หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2563
ปี2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
-

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็น
- ตัง้ เป็นหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา

20,000.00 - เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์ โอนเงินกู้ฉกุ เฉิน /สามัญ ผ่านระบบ
Internet , โทรศัพท์มือถือสํานักงานเพื่อติดต่อประสานงาน
ภายนอกและติดต่อสมาชิกฯ
50,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการปรึกษาและดําเนินคดีตา่ งๆ ของ
สหกรณ์

15) ค่าที่ปรึกษา
10,000.00
10,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าทีป่ รึกษาของสหกรณ์ฯ
16) ค่ากิจกรรมสหกรณ์
40,000.00
38,904.00
40,000.00 - เพื่อร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสหกรณ์
17) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมวิสามัญ
500,000.00
200,000.00 - กรณีมเี หตุอนั จําเป็นทีต่ อ้ งขอมติจากสมาชิก
18) อื่นๆ
10,000.00
1,500.00
10,000.00
รวม
14,345,084.00
9,897,746.83 12,776,900.00
หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยถัวจ่ายได้เฉพาะหมวด ยกเว้น ค่าจ้างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

หมวด/รายการ
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน
- ค่าตัดจ่ายจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
- ค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์

รายงานกิจการประจาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

รวม
รวมทั้งสิน้

ค่าใช้จา่ ยในสินทรัพย์
ปี 2563
ตั้งไว้
จ่ายไป
80,000.00
82,264.50
142,000.00
154,800.00

ปี2564
หมายเหตุ
ขอตั้ง
90,000.00 - เพื่อจ่ายค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน
- - เพื่อค่าตัดจ่ายจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
200,000.00 - เพื่อค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์ (สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน) ตัดด้วยวิธี
เส้นตรง ตามอายุการใช้ประโยชน์ทเี่ ราคาดว่าจะได้รับ เป็นวิธี
ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์

222,000.00
237,064.50
290,000.00
14,567,084.00 10,134,811.33 13,066,900.00

มติที่ประชุม : อนุมตั ิเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 4.5 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิแผนดาเนินงาน ประจาปี 2564
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จํากัด ขอเสนอแผนงาน
ประจําปี 2563 เพื่อให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญ พิจารณาอนุมัตติ ามความในข้อบังคับ ข้อ 63(7)
1. วิสัยทัศน์
"เป็นสหกรณ์ชนั้ นํา เต็มใจให้บริการ สวัสดิการลํ้าเลิศ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
ใส่ใจสมาชิก ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"
2. พันธกิจ
1. ก้าวสูค่ วามเป็นสหกรณ์ชนั้ แนวหน้าระดับจังหวัด และระดับประเทศ
2. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ การดําเนินธุรกิจและ
เทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์
3. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างเป็นระบบโดยพยายามให้ครอบคลุม ตัง้ แต่การเกิด,
แก่, เจ็บและตาย
4. ดําเนินการทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย, ข้อบังคับ, ระเบียบ,
มติของทีป่ ระชุมใหญ่, มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ, ประกาศและสภาวะเศรษฐกิจ
5. สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
6. มุง่ สูเ่ ปูาหมายการบริหารงานภายใต้ทนุ ดําเนินงานของสหกรณ์เอง
7. เสริมสร้างโอกาสการเข้าหาแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้าประสงค์ "เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ มีฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาปี 2564
1. สมาชิกเพิ่ม
1.1 สมาชิกสามัญ
1.2 สมาชิกสมทบ
2. เพิ่มทุนดําเนินงานขึน้
2.1 ทุนเรือนหุ้น
2.2 เงินรับฝาก
2.2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.2.2 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

ปี 2563 (คน)
43
37
6
ปี 2563 (บาท)

ปี 2564 (คน)
58
42
16
ปี 2564 (บาท)

เพิ่ม (คน)
15
5
10
เพิ่ม (บาท)

748,916,170.00

798,916,170.00

50,000,000.00

141,682,873.56
65,000,000.00

191,682,873.56
65,000,000.00

50,000,000.00
0.00

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาปี 2564 (ต่อ)
ปี 2563 (บาท)

ปี 2564 (บาท)

เพิ่ม (บาท)

3.1 เงินกู้ฉุกเฉิน

127,350,500.00

137,350,500.00

10,000,000.00

3.2 เงินกู้สามัญ

1,108,839,649.00

1,158,839,649.00

50,000,000.00

77,640.00

177,640.00

100,000.00

3.4 เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาอาชีพ

0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

3.5 เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

5,808,800.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

4. ประมาณการกําไรสุทธิ

54,247,504.27

42,978,850.00

(11,268,654.27)

5. แผนการกู้เงินในการดําเนินงาน

400,000,000.00

300,000,000.00

(100,000,000.00)

3. ให้บริ การสินเชื่อในวงเงิน (ระหว่างปี)

3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิ การประกัน

3.6 เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินปันผลคํ้าประกัน
3.7 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

6. แผนการใช้ทนุ สะสม
6.1 แผนการใช้ทนุ เพื่อการศึกษาอบรมสมาชิก,กรรมการ

350,000.00

เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ
6.2 แผนการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ (ทุนการศึกษาบุตร)

250,000.00

6.3 แผนการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ (ทุนบริ จาค)

100,000.00

6.4 แผนการใช้ทนุ อื่นๆ (เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์)
มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 4.6 เรือ่ งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28/2563 เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยแอโรว์พิษณุโลก จํากัด โดยเปลี่ยนใช้ระเบียบใหม่ ระเบียบดังกล่าว เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2563" และให้ใช้บงั คับถัดจากวันที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
จึงขอสรุปประเด็นที่ขอแก้ไขเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
"ข้อความทีม่ ขี ีดเส้นใต้ คือ เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงและแก้ไข"

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จากัด
ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563
..........................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ข้อ 71 (8) และ
ข้อ 99(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 28 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2563
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับถัดจากวันที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัดว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการ
ดาเนินการ พ.ศ. 2560 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการระเบียบอื่นใดที่มีอยู่กอ่ นวันถือใช้
ระเบียบนี้ ซึ่งมีขอ้ กาหนดขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ท้งั สิ้ น
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
สมาชิก
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
กรรมการ
หมายความว่า กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
คณะกรรมการ
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก
จากัด
ประธานกรรมการ
หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
คณะกรรมการสรรหา
หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่
เกีย่ วกับการสรรหา

รายงานกิจการประจาปี 2563
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วาระที่ 4.6 เรือ่ งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
กรรมการสรรหา

หมายความว่า กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่
เกีย่ วกับการสรรหา
ประธานกรรมการสรรหา หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา หมายความว่า สมาชิกที่สมัครเข้ารับการสรรหาก่อนที่จะเสนอชื่อให้มีการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการดาเนินการในที่ประชุมโดยผ่านการตรวจสอบแล้วจาก
คณะกรรมการสรรหาว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 5 สมาชิกผูใ้ ช้สิทธิเลือกผูเ้ ข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับข้อ 32 ดังนี้
1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3) เป็ นหรื อเคยเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั ไทยแอโรว์ จากัด โรงงานพิษณุโลก และบริ ษทั ใน
เครื อ หรื อ เป็ นหรื อเคยเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ ืมเงิน

คณะกรรมการสรรหา
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง มีจานวนไม่เกิน 15 คน ซึ่งมิได้สมัคร
รับการสรรหาเป็ นประธานหรื อกรรมการดาเนินการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งเลือกระหว่าง
กันเองเป็ น
ประธานกรรมการสรรหา
1 คน
รองประธานกรรมการสรรหา 1 คน
เลขานุการกรรมการสรรหา
1 คน
นอกนั้นเป็ นกรรมการสรรหาอื่นอีกไม่เกิน 13 คน กรรมการสรรหาชุดนี้ มีหน้าที่ดาเนินการสรรหาบุคคลแล้วนา
รายชื่อบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง ตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการประกาศไว้ และคณะกรรมการสรรหามีอานาจแต่งตั้ง
อนุกรรมการสรรหาได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 7 คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ดงั นี้
1) กาหนดแบบฟอร์มใบสมัคร
2) กาหนดวิธีการสรรหาเป็ นแบบกากบาทบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
วิธีการ
THAI ARROW PHITSANULOK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
อื่นที่เป็ นรู ปแบบสากล
3) ประกาศคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา
4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา
5) ประกาศเงื่อนไขเกีย่ วกับการกระทาที่ถือว่าทุจริ ตที่ส่งผลต่อการสรรหา และแจ้งให้ผเู้ ข้ารับการ
สรรหาทุกคนทราบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

Annual
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วาระที่ 4.6 เรื่องพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
6) กาหนดหมายเลขของผูเ้ ข้ารับการสรรหาเพือ่ เป็ นกรรมการ ตามลาดับการมาสมัคร ในกรณีที่มา
สมัครพร้อมกันให้ใช้วธิ ีจบั ฉลากเพื่อกาหนดหมายเลข
7) ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจาตัว รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ของผูส้ มัครเข้ารับการ
สรรหา และรายละเอียดอื่นๆ ให้สมาชิกทราบทัว่ กันก่อนวันลงคะแนนเสี ยงอย่างน้อย 7 วัน
8) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนเสี ยง
9) กาหนดขั้นตอนการสรรหา กติกาต่างๆ วิธีการนับคะแนน, การพิจารณาบัตรเสี ยและ/หรื อการ
ลงคะแนนที่ไม่สามารถยอมรับผลการลงคะแนนได้
10) จัดให้มีการสรรหาโดยการลงคะแนนเสี ยง นับ /ประมวลผล คะแนนเสี ยงและประกาศผลการ
ลงคะแนนให้เสร็จสิ้ น ภายในวันเดียวกัน พร้อมทั้งพิมพ์ผลการลงคะแนนและลงลายมือชื่อ
กากับโดย ประธาน กกต. และ กกต.จังหวัด
11) ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดทาบัญชีรายชื่อ ผูไ้ ด้รับการสรรหาทั้งหมด พร้อมผลการ
ลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
12) ให้ประธานสรรหาตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลผลการเลือกตั้งในแต่ละปี ก่อนส่ ง
มอบหีบบัตรพร้อมกุญแจ ให้ผจู้ ดั การนาไปเก็บรักษาไว้ เป็ นเวลา 30 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
และ/หรื อหีบบัตรลงคะแนนคืน กกต.จังหวัด เมื่อพ้นกาหนดแล้วให้ผจู้ ดั การสามารถทาลาย
เอกสารดังกล่าวได้
13) ในกรณีผสู้ มัครรับสรรหา ต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ และ/หรื อดูผลการนับคะแนนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทาหนังสื อโดยมีผแู้ ทนสมาชิกอยู่ในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อย
50 คน ภายใน 3 วัน ส่ งถึงประธานกรรมการสรรหา หากเห็นว่ามีเหตุผลสมควร ให้เปิ ดหีบบัตร
เลือกตั้งและ/หรื อผลการนับคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ นับ
คะแนนใหม่ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็ นที่สุด
14) พิจารณาข้อร้องเรี ยนเกีย่ วข้องกับการทุจริ ตในกระบวนการสรรหาไม่วา่ ขั้นตอนใดๆ และสอบ
ข้อเท็จจริ งเพื่อนาผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณา
ข้อ 8 ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา ต้องยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร ภายในกาหนดเวลาที่คณะกรรมการ
สรรหากาหนด โดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ข้อ 9 สมาชิกที่เป็ นบุคคลตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ ที่ 64 ไม่มีสิทธิสมัครเป็ นผูเ้ ข้ารับการสรรหาอันได้แก่
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่

วาระที่ 4.6 เรือ่ งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตาม
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อ หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี ทาง
บัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ึงเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
(7) ผูซ้ ่ึงมีอายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จากัด น้อยกว่า 2 ปี
การรับรองผลการสรรหาในที่ประชุม
ข้อที่ 10 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ประธานกรรมการสรรหา นาผูท้ ี่ได้รับการสรรหามาให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการที่ผ่านการสรรหาในปี นั้นๆ หากมีกรรมการที่ผ่านการสรรหาลาออกก่อน
การนาเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการสรรหา นาเสนอกรรมการที่มีคะแนน
ลาดับถัดไปขึ้นมาแทนและนาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งตามจานวนที่ขอ้ บังคับกาหนด (ข้อบังคับข้อ 64)
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดาเนินการอีก 14 คน โดยผูท้ ี่ได้รับการสรรหาต้องมาเข้าร่ วมใน
การประชุมใหญ่เพื่อรับการเป็ นกรรมการดาเนินการในปี นั้นๆ

การยกเลิกผลการสรรหา
ข้อที่ 11 มติของที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถสัง่ ยกเลิกผลการสรรหาบุคคลทั้งหมดหรื อบางส่วนได้ ถ้า
พบว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการสรรหาอันส่ งผลกระทบและไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลอื่นที่เข้ารับการสรรหาได้
และอาจมีมติไม่เสนอชื่อบุคคลผูไ้ ด้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาด้วยเหตุอนั เชื่อได้วา่ มีการทุจริ ต
อันเกีย่ วเนื่องจากการสรรหา
การร้องเรี ยนเพื่อไม่ให้เสนอชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาต่อที่ประชุม ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสรรหาก่อนวัน
ประชุมใหญ่ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ข้อที่ 12 นอกเหนือจากที่กาหนดในระเบียบนี้ ข้อกาหนดใดที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการสรรหาจะต้องนาเข้า
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อน
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

มติที่ประชุม : อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
(นายปรี ชา ทองยิ้ม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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วาระที่ 4.7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
และกาหนดค่าตอบแทน ปี 2564
อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ข้อ 94. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็นผูผ้ ่านการอบรมตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ด้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ ผูต้ รวจสอบกิจการ
ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวนสองคน เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้อ 94/1 ขัน้ ตอนและวิธีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ
ผูต้ รวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการทีม่ ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดแล้วนําเสนอชือ่ ผูต้ รวจสอบกิจการทีผ่ ่านการคัดเลือกให้ทปี่ ระชุมใหญ่
เลือกตั้งและให้ผไู้ ด้รับเลือกตั้งทีม่ ีคะแนนสูงสุด จํานวนสองคน เป็นตรวจสอบกิจการหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให้ผทู้ ไี่ ด้รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผูต้ รวจสอบกิจการ
สํารองจํานวนสองคน
คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการจํานวน 2 คน โดย
วาระในการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ทัง้ นี้ผสู้ มัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นทีไ่ ด้รับการรองรับ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559
ทัง้ นี้ ให้ผสู้ นใจสมัครผูต้ รวจสอบกิจการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
จํานวน 2 รูป พร้อมสําเนาวุฒิบตั รการผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการได้ทสี่ ํานักงานสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาทําการของสหกรณ์ ทัง้ นี้คณะกรรมการดําเนินการจะ
เสนอรายชือ่ ผูส้ มัครทีจ่ ะเป็นผูต้ รวจสอบกิจการให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด

รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิ จการประจาปี 2564
1. นายจงรักษ์ สุพลจิตร์
2. นางสาวพรพรรณ อินทร์ใหญ่
3. นางสาววนิดา บุญสุคนธกุล
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ให้สหกรณ์มีผตู้ รวจสอบกิจการซึง่ สามารถตรวจสอบการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและเสนอแนะและสามารถตรวจสอบการดําเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินผล
การปฎิบตั ิงานรวมถึงให้คําแนะนําและข้อปรึกษาเกีย่ วกับงานสหกรณ์มีผเู้ สนอชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายจงรักษ์ สุพลจิตร์
2. นางสาววนิดา บุญสุคนธกุ ล
และกําหนดค่าตอบแทนดังนี้ คือ 2,000 บาท/คน/เดือน
มติที่ ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
ประจาปี 2564
ประธานในทีป่ ระชุม แจ้งว่า พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ และเนื่องจากสหกรณ์มีทนุ ดําเนินงานเกินกว่า 100 ล้านบาท
จึงต้องจัดจ้างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจรับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก
จํากัด ประจําปีบญ
ั ชี 2564 มีผสู้ อบบัญชี เสนอให้บริการ 1 ราย คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้
นําเสนอทีป่ ระชุมใหญ่จํานวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาดังต่อไปนี้
หมายเหตุ : สหกรณ์ฯ ได้ติดต่อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน จํานวน 2 แห่ง ไม่ได้รับการนาเสนอบริการสอบบัญชี
1. สํานักงาน เอส.เอ.ที. แอ็คเคาน์แท็น จํากัด ทีอ่ ยู่ 10 ซ.11 819 ถ.พิชยั สงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 Tel : 055-000-565
2. สํานักงาน ศุภวัฒการบัญชี 233/45 พระองค์ดํา ถนน พระองค์ดํา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 Tel : 055-303-611

รายงานกิจการประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
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วาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
ประจาปี 2564 (ต่อ)
ผู้สอบบัญชี

นางอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร

ค่าธรรมเนียม/ต่อปี
ที่ อยู่

60,000.00 บาท (หกหมืน่ บาทถ้วน)
74/1 หมู่ 4 ต.บ้านบุง่ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

วัตถุประสงค์และ
ตามทีส่ หกรณ์ฯ มีความประสงค์ทจี่ ะให้ข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ สําหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าขอเสนอการรับงานและทําความ
เข้าใจของข้าพเจ้าเกีย่ วกับงานสอบบัญชีสหกรณ์ตามหนังสือฉบับนี้ การตรวจสอบ
ของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
ขอบเขตการ
ปฏิ บัติงาน

ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ซึง่ กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดใน
จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการทีข่ ้าพเจ้าใช้ดุลพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน (2) ทําความเข้าใจใน
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ

การเข้าปฏิ บัติงาน

ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และมอบหมายให้ผชู้ ว่ ย
ผูส้ อบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ ครัง้ ละไม่น้อยกว่า 1-2 วันทํา
การ โดยมีจํานวนผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน

รายการอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้แสดงเป็นไปตามหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จึงขอเสนอทีป่ ระชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติจ้างผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564

รายงานกิจการประจาปี 2563

มติที่ ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉั
นท์ ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
สหกรณ์
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วาระที่ 4.9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 29/2564
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 64 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28/2563 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ พ.ศ. 2563
เสนอการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 29 ประจําปี 2564 ไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 28/2563 อยู่ตามวาระและออกตามวาระ จํานวน 15 ท่าน
ดังมีรายชือ่ ต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อ -นามสกุล

สถานะ

วาระ / ปี

1

นางสาวบุญญานุช

เพชรนิล

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

2

นายวิทยา

นวลศรี

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

3

นายเลียม

บุญเกิดกูล

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

4

นายศุภชัย

ปิงวงษ์

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

5

นายสมหมาย

จําปีทอง

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี 2

6

นายคมสันต์

คงคอน

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี 2

7

นายรุง่ โรจน์

งามสอาด

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี 2

8

นายสาโรจน์

ทับทิม

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี 2

9

นางปราณี

เรืองศิริ

ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี 2

10 นางสาวนุชนาตร

ไชยวุฒิ

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

11 นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

12 นางนิษฐกานต์

พัดเถือ่ น

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

13 ว่าที่ ร.ต. สมชาย

คงกุล

ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี 2

14 นายพยุงศักดิ์

เขียวทับทิม

ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี 2

15 นายปรีชา

ทองยิ้ม

ออกตามวาระ และต้องหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี 2
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2. ให้เลือกตัง้ ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการเพิ่มอีก 7 คน
3. ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการชุดที่ 29/2564
เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 25 พฤศจิกายน 2563 ลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการตามระเบียบสหกรณ์
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ บริษทั ไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานพิษณุโลก)
4. ประกาศ แต่งตัง้ คณะกรรมการกลางการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 29/2564 เพื่อให้อํานาจ
จัดการการสรรหาคณะกรรมการสรรหาจํานวน 8 ท่าน ประธานกรรมการสรรหา 1 ท่าน
คื อ คุณปรัชญา ชลธิชาชลาลักษณ์
5. การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 29/2564 กําหนดวิธีการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัย
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2563
สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดที่ 29/2564 ตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกประธานกรรมการ 1 ท่าน และ กรรมการดําเนินการเพิ่มอีก 7 ท่าน
ในตําแหน่งกรรมการ 7 ท่าน ลงคะแนนสรรหา วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 สถานที่ บริษทั ไทยแอโรว์ จํากัด
(โรงงานพิษณุโลก) เริ่มเวลาลงคะแนน 11.00 - 16.00 น. เริ่มรวมคะแนนสรรหา เวลา : 16.05 - 16.25 น.

ตาแหน่งประธาน
รายการ
จานวน
เปอร์เซ็น
* 2,060
จํานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด
คน
100.00 %
จํานวนผูม้ าลงทะเบียนเพื่อใช้สทิ ธิ
1,530
คน
74.27 %
จํานวนผูล้ งคะแนนและใช้สทิ ธิ
1,464
คน
71.07 %
จํานวนผูไ้ ม่ประสงค์จะลงคะแนน (Vote no)
17
คน
0.83 %
จํานวนผูไ้ ม่ประสงค์ลงคะแนน
49
คน
2.38 %
(ลงทะเบียนแต่ไม่ใช้สทิ ธิ)
จํานวนผูไ้ ม่มาใช้สทิ ธิ
530
คน
25.73 %
หมายเหตุ * คื อ จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จํานวนผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการทัง้ หมด 3 ท่าน และได้แสดงคะแนนตามตาราง
โดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปน้อยสุด

เลือกตาแหน่งประธานกรรมการได้ 1 ท่าน
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

ผู้สมัคร

คะแนน

ลาดับที่ได้

ที่ได้

รับเลือก

1

นายรุ่งโรจน์

งามสอาด

938

1

2
3

นางสาวขวัญยืน
นายอําพล

โพธิ
พงษ์พานิช

364
162

2
3
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ตาแหน่งกรรมการ
รายการ
จานวน
* 2,060
จํานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด
จํานวนผูม้ าลงทะเบียนใช้สทิ ธิ
1,530
จํานวนผูล้ งคะแนนและใช้สทิ ธิ
1,464
จํานวนผูไ้ ม่ประสงค์จะลงคะแนน (Vote no)
17
จํานวนผูไ้ ม่ประสงค์ลงคะแนน
49
(ลงทะเบียนแต่ไม่ใช้สทิ ธิ)
จํานวนผูไ้ ม่มาใช้สทิ ธิ
530
หมายเหตุ * คื อ จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

คน
คน
คน
คน
คน

เปอร์เซ็น
100.00 %
74.27 %
71.07 %
0.83 %
2.38 %

คน

25.73 %

จํานวนผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาตําแหน่งกรรมการทัง้ หมด 13 ท่าน และได้แสดงคะแนนตามตาราง
โดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปน้อยสุด

เลือกตาแหน่งกรรมการได้ 7 ท่าน
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

ผู้สมัคร
6
1
3
9
8
5

นายบุญเลิศ
นางสาวเพ็ญประภา
นายคมสันต์
นายสาโรจน์
นายสมศักดิ์
นายสมหมาย

สุวรรณเวช
คนเทีย่ ง
คงคอน
ทับทิม
อุน่ บุญ
จําปีทอง

2

นางวัลภา

ชลธิชาชลาลักษณ์

นางปราณี
นายสมชาย
นายนพดล
นางพนารัตน์
นางสาวสิริกร
นางสาวพนิตสุภา

เรืองศิริ
เปียคํา
ราศรีชยั
ยอดจันทร์
ดอนดีไพร
นวลเกิด

4
10
13
7
11
12
หมายเหตุ

คะแนน

ลาดับที่ได้

ที่ได้

รับเลือก

1,016
934
768
702
685
673

1
2
3
4
5
6

641

7

607
450
426
370
263
187
สมาชิกสมทบ ไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียงในการลงคะแนนสรรหา ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
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วาระกรรมการดาเนินงาน ชุดที่ 29/2564
ลาดับ

สถานะ

ตามวาระ / ปี

1

ชื่อ -นามสกุล
นายบุญเลิศ
สุวรรณเวช

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

2

นางสาวเพ็ญประภา คนเทีย่ ง

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

3

นายสมศักดิ์

อุ่นบุญ

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

4

นางวัลภา

ชลธิชาชลาลักษณ์

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1

5

นายวิทยา

นวลศรี

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

6

นายศุภชัย

ปิงวงษ์

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

7

นายเลียม

บุญเกิดกูล

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

8

นางสาวบุญญานุช

เพชรนิล

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 2

9

นายรุง่ โรจน์

งามสอาด

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

10 นายสมหมาย

จําปีทอง

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

11 นายคมสันต์

คงคอน

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

12 นายสาโรจน์

ทับทิม

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1

13 นางนิษฐกานต์

พัดเถือ่ น

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 2

14 นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 2

15 นางสาวนุชนาตร

ไชยวุฒิ

อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 2

มติที่ ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 4.10 เรื่องเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)
เนื่องด้วยการบริหารงานสหกรณ์ฯ ครบรอบทางบัญชี ปี 2563 แล้ว หลังจากการดําเนินงาน
สหกรณ์ฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผล, เงินเฉลีย่ คืนและเงินรอจ่ายคืน(ลาออก) แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกบางส่วน
ไม่ได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว จึงทําให้มีเงินค้างจ่ายคืนแก่สมาชิกเป็นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 23,791.00 บาท
(สองหมืน่ สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้
เงินปันผล

จํานวน

18,588.00

บาท

เงินเฉลีย่ คืน

จํานวน

5,126.00

บาท

เงินรอจ่ายคืน (ลาออก) จํานวน

77.00

บาท

23,791.00

บาท

รวม

ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทีย่ ังไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากสหกรณ์ ให้มาติดต่อ
ขอรับเงินและหากไม่มาติดต่อขอรับเงินกับทางสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ จะดําเนินการตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาศัยที่ กษ 0406/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 ต่อไป
จึงเรียนมาให้สมาชิกรับทราบทุกท่าน และทางสหกรณ์ฯ จะทําการปิดประกาศให้สมาชิก
รับทราบ ณ ทีท่ ําการสหกรณ์
มติที่ ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 5 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 5.1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

คุณรังสรรค์ แก่นมณี นักวิชาการอาวุโสสหกรณ์จังหวัดพิ ษณุโลก
ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความดีใจกับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จํากัด ผลประกอบการ
ถ้าพูดถึงในอัตราเงิน 100 บาท เรามีกําไรดีกว่าปีทแี่ ล้ว แต่การเติบโตของกําไรอาจจะมีการตกลงไปบ้างนิด หน่อย ทัง้ นี้ ผมกําลังจะบอกว่าผลการประกอบการวัดผลจากอะไร สิง่ นี้กําลังจะบอกถึงผลการทํางานของ
คณะกรรมการในแต่ละปีว่าวัดผลอย่างไร ซึง่ วัดผลได้จากทางบัญชี, ผลประกอบการ และสิง่ ทีส่ มาชิกได้จาก
สหกรณ์นั้นคือปลายนํ้า ปลายนํ้าคืออะไร เวลามีกําไรและจัดสรรกําไร สมาชิกดูจากการจัดสรรกําไรจากเงิน
100 บาท มากสุดหรือยังให้ดูในวาระการจัดสรรกําไรประจําเดือนในอัตราร้อยละ ถ้าเอาเงินปันผลเฉลีย่ คืน
บวกกันทัง้ จํานวนร้อยละบันทึกทัง้ ปี ถึงแม้เงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.7 เสมือน จะน้อยกว่าร้อยละ 5.9
ในปีทแี่ ล้ว แต่สมาชิกก็ต้องเข้าใจทีม่ าทีไ่ ปว่ากลางนํ้ามาอย่างไร กลางนํ้าปีทแี่ ล้วทีส่ ําคัญทีไ่ ด้ประโยชน์คือ
มีการพักชําระหนี้สมาชิกทีก่ เู้ งิน มีการกูเ้ งินปันผล และบางงานก็มีพจิ ารณาหลายครัง้
ในสถานการณ์โควิด 19 ทัง้ นี้คณะกรรมการยังมีโครงการพักชําระหนี้ พิจารณารวมถึงโครงการลด
ส่วนหุน้ ทีม่ าในเรือ่ งของการกูเ้ งินปันผล และพิจารณาการทํางานทีม่ ีออกมากกว่าสถานการณ์ปกติทไี่ ด้รับ
งบประมาณมาในปีทผี่ ่านมาจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กินไป ขอให้สมาชิกเข้าใจด้วย จึงทําให้ส่งผลกับการทํางาน
และส่งผลให้สมาชิกได้เยียวยาและช่วยเหลือตรงนี้เช่นกัน เงิน 15,000 - 16,000 บาททีเ่ กินไปในเรือ่ งนี้กเ็ กิด
มาจากการทีต่ ้องมีการพิจารณาโครงการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้ได้ผลประโยชน์ต่อสมาชิก
ขอให้เข้าใจด้วย
ผมจะบอกให้เข้าใจในอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องสหกรณ์ปที แี่ ล้ว สหกรณ์คิดอัตราดอกเบีย้ ร้อย 6.5
เป็นเวลา 5 เดือน และคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 เป็นเวลา 7 เดือน พอมาคิดเป็นต้นทุนเฉลีย่ สมาชิกจะเสีย
อัตราดอกเบีย้ เพียง 6.20 บาท ปีทแี่ ล้วเราเสีย 6.20 บาท ณ วันนี้ใน 6.20 บาท เสียไป 100 บาท ได้คืน
เท่าไหร่ 10 บาท กลับมาคิด 6.20 บาท เทียบแล้วเราเสียอัตราดอกเบีย้ 5.58 บาท ซึง่ น้อยกว่าตัวเลขทีล่ งทุน
คือ 5.70 บาท คือคนทีล่ งทุนในหุน้ ของสหกรณ์ซงึ่ กําลังจะบอกว่ามันเป็นความเสีย่ งและอันตรายกับสหกรณ์
คือ กูห้ นุ้ ของตนเองแล้วมาถือหุน้ ได้กําไรอยู่ 12 สตางค์ มันสูงกว่าดอกเบีย้ ปลายนํ้า จึงขอให้สหกรณ์ระมัดระวังในอัตราการปันผลกับเฉลีย่ คืนในปีหน้าด้วย ผมจึงเปรียบเทียบว่า กรรมการเป็นเรือ สมาชิกเป็นนํ้า
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ดังนั้นสมาชิกควรเข้าใจกรรมการในการบริหาร เข้าใจการสือ่ สารและต้องพูดเรือ่ งจริง เข้าใจระเบียบ
เข้าใจกรรมการและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึง่ กันและกัน ถ้าเป็นนํ้าทีไ่ ม่ดีกจ็ ะมีเรือ่ งหนี้สิน บัตรเครดิตการ์ด อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 24/ปี หนี้สินบุคคลเกีย่ วข้องกับนิติกรรม เช่น ธนาคารทหารไทยให้กู้ หนี้บา้ น หนี้ร้านค้า (สด) อย่าตาม
กระแส หนี้หว่ งรัก (ห่วงลูก) ขอให้พอประมาณในการส่งลูกเรียนตามทีต่ ่างๆ
จุดแข็งของทุนปีเงินเดือน
1. ความแน่นอน บริหารจัดการเงินให้ดีเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
2. มีเวลา มีวันหยุด 2 วัน ทํายังไงให้มีรายได้เสริมจากงานเสริม
3. มีความอดทน อดออม วางแผนในการออมให้ดี มีวินัยในการออม
ต้องดูแลตัวเองได้
1. ให้เป็นสมาชิกทีม่ ีคุณภาพ
2. ให้ดําเนินชีวิตทีด่ ีมีคุณภาพภาคหน้า
3. ขอให้สมาชิกทุกท่านทีด่ ีมีคุณภาพ
4. อายุ 55 ปี เกษียณอายุ อย่างน้อยก็ขอให้หนี้กบั เงินทีใ่ ช้พอดีกนั ไม่มีหนี้สินติดตัวออกไป
คุณสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ผมต้องแสดงความยินดีทดี่ ําเนินธุรกิจมาถึงวันนี้ ซึง้ ใจและดีใจทีท่ กุ ท่านมีความรู้ สิง่ ไหนทีม่ ันถูก
สิง่ ไหนทีไ่ ม่ใช่ ในการแสดงความคิดเห็นและอภิปราย กฎหมายสหกรณ์แบ่งเป็น 2 ประเภท กฎกระทรวงจะ
อยู่ระหว่างรัฐมนตรีลงนาม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯนั้นทําผิดทางกระทรวงเลยต้องตั้งกฎหมายมา 13 ฉบับ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามก็จะถูกผูต้ รวจสอบบัญชีทว้ งติงต่อสหกรณ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535
เข้าปีที่ 29 ดูแลและกํากับโดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัด การบริหารงานต้องทําหน้าทีข่ องเราให้ดี ก็ใคร่หวัง
ให้บรรลุตามประกาศ ทางสหกรณ์จังหวัดก็ยินดีในเรือ่ ง การให้คําปรึกษาและแนะนําได้ กรณีพบว่าไม่ถูกต้อง
ก็ปรึกษาได้ ขอให้ระวังในเรือ่ ง การดูแลในเรือ่ งโรคระบาดโควิด 19 ตรงนี้ด้วย ขอให้สมาชิกทุกท่านสมหวัง
และรอดพ้นจากโรคร้าย ฝากเชิญชวนให้ทกุ ท่านมาใช้บริการได้ทสี่ หกรณ์จังหวัดได้
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วาระที่ 5.2 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
คุณภัคจิรา มันทากาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิ เศษ
ผูก้ ํากับดูแลสหกรณ์ มีสมาชิกได้ตั้งภาระ ทําหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลและการดําเนินงานของสหกรณ์
หรือไม่ถ้ามีข้อทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกันก็จะถูกติงในการทํางานทุกครัง้ การตรวจสอบไม่ได้เข้ามาประชุม
ประจําเดือนแต่จะมาเป็นครัง้ คราว แล้วเข้าประชุมเราก็ให้ข้อสังเกตและข้อชีแ้ นะแก่สหกรณ์
ทํากําไร 50 ล้าน ถือว่า : สภาพคล่องทางการเงิน 0.08 สินทรัพย์+เงินหมุนเวียน = สภาพคล่อง ถ้าเกินกว่า 1
ถือว่าดี ถ้าลูกหนี้ชําระหนี้ไม่ตามกําหนดก็ดี แต่ถ้าลูกหนี้ชําระหนี้ไม่หมดก็ถือว่าไม่ดี ซึง่ ดูจากงบการเงินจะเห็น
ได้ว่าไม่มีบญ
ั ชีค่าเผือ่ หนี้เลย ไม่ปรากฏว่ามีการเก็บไม่มีเลย มีการเก็บได้หมด 100% ถ้ามีเราต้องตั้งบัญชีค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญด้วย ถ้าจะวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์ 0.05 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากทุนสํารอง
ของท่านยังไม่เพียงพอเราจึงต้องเพิ่มทุนสํารองให้มากขึน้ ไม่มีเกณฑ์เงินสีแดง มีสีเหลืองคือค่าใช้จ่าย ท่านอยู่
ในเกณฑ์ทดี่ ีซงึ่ จัดอยู่ในกลุม่ สีเขียว อัตราสภาพคล่องสามารถเก็บได้หมด การเก็บหนี้จะเป็นสีเขียว การเก็บ
หนี้ทไี่ ด้สหกรณ์ ถ้าสมมติว่าปีหน้ามีสมาชิกไม่จ่ายก็ให้ระวังเรือ่ งนี้ด้วย จึงฝากให้ผตู้ รวจสอบกิจการตรวจสอบ
ด้วยว่าผ่านการอบรมแล้วหรือยัง การคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูจะมีการเข้าฝึกอบรม
ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูสามารถเข้าไปแนะนําเรือ่ งการปรับปรุงบัญชี ควรมีการแสดงรายการให้ชดั เจน เช่น
ค่าตอบแทนอาจจะยังไม่ชดั เจน เพื่อให้สมาชิกได้อ่านได้ชว่ ยให้ดีขนึ้ ต่อไป ทางสํานักงานตรวจบัญชีกย็ ังได้รับ
ฟังคําร้องเรียนจากผลกําไร ซึง่ สหกรณ์ให้ผลกําไรตอบแทนค่อนข้างสูง ถ้ามีอะไรให้สํานักงานตรวจสอบบัญชี
ช่วยเหลือก็ยินดีตรงนี้

วาระที่ 5.3 อื่น ๆ
นายรุง่ โรจน์ งามสอาด กรรมการ/ผูจ้ ัดการ ได้เสนอระเบียบข้อบังคับ ข้อ 89. การมอบหมายงานใน
หน้าทีผ่ จู้ ัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่
อยู่ในฐานะทีจ่ ะจัดจ้างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงาน
ในหน้าทีผ่ จู้ ัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
สหกรณ์กอ่ ตั้งมา 29 ปี ปีนี้ได้รับการท้วงติงจากกลุม่ ตรวจการตักเตือนด้วยวาจามาแล้ว สหกรณ์ได้
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วาระที่ 5.3 อื่น ๆ (ต่อ)

ดําเนินการผิดอยู่ ท่านมีอํานาจในการไม่รับจดทะเบียนของสหกรณ์ได้ ผูส้ อบบัญชีน่าจะมีการทําให้ถูกต้องตรงนี้ด้วย
คุณอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร ขอชีแ้ จงให้สมาชิกรับทราบไว้ ส่วนจะมีการการดําเนินการอะไรยังไงก็ขอแจ้งให้ทราบต่อไป
สมาชิกเลขที่ 0509 คุณนิติพร ศีลจันทร์ ได้สอบถามเรือ่ งการซือ้ หุน้ เพิ่ม เหตุผลของการไม่สามารถซือ้ หุน้
เพิ่มได้ กรรมการ/ผูจ้ ัดการ บอกรายละเอียดและเหตุผล หลังจากนั้นประธานกรรมการกล่าวปิดการประชุม
มติที่ ประชุม : รับทราบ
ประธานในทีป่ ระชุม ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2564
ในวันนี้และขอปิดการประชุม ปิดประชุม เวลา 14.00 น.
ลงชือ่

ประธานในทีป่ ระชุม
(นายปรีชา ทองยิ้ม)

ลงชือ่

เลขานุการบันทึกการประชุม
(นางนิษฐกานต์ พัดเถือ่ น)
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