




สวัสดีครับคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์

พิษณุโลก จํากัด ทุกท่าน

ผมขอถือโอกาสนี�  สวัสดีป�ใหม่ 2566 และส่งคําอํานวยพรมายังทุกท่าน

ผู้จัดการโรงงาน
บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด
(โรงงานพิษณุโลก)

นายฉัตรชัย  โนวิรัมย์

"

ผู้จัดการโรงงาน  บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด (โรงงานพิษณุโลก)
สารจาก

            ป�ที�ผ่านมา พ.ศ. 2565 เป�นป�ที�ครบรอบการก่อตั�งโรงงาน

พิษณุโลก วาระครบ 30 ป� ซึ�งแน่นอนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์

พิษณุโลก จํากัด มีอายุการก่อตั�งน้องๆ ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ผมมีความ

ยินดีอย่างยิ�งว่า ความมั�นคงในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ฯนั�น ยังมี

ความมั�นคง แข็งแรงอยู่ และเป�นที�ไว้วางใจของมวลสมาชิกทุกท่าน ทั�งนี�

เกิดจากความสามารถ ความโปร่งใส และวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงรุ่นป�จจุบัน

        การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการรุ่นป�จจุบัน กําลังจะสิ�นสุด

วาระลงในเวลาอันใกล้นี� ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที�

สละเวลาส่วนตัวมาบริหารกิจการสหกรณ์ส่วนรวม และขอให้สมาชิก    

 ทุกท่านได้พินิจพิจารณาบุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถ ที�จะได้รับ

การเลือกมาเป�นคณะกรรมการชุดใหม่อย่างละเอียดรอบคอบเพื�อมา

บริหารจัดการเงินของสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตและเสริม

สร้างต่อยอดกิจการสหกรณ์ฯให้มีความมั�นคงต่อๆไป

            สภาพการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยเรา ป�จจุบันนี�ก็

ยังไม่สู้ดีเท่าไรนัก เรายังคงอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

และเป�นช่วงของการเตรียมการเลือกตั�งรัฐบาลใหม่ จึงขอให้สมาชิก     

 ทุกท่านได้ดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเผื�อป�ญหาและอุปสรรค       

เราคาดไม่ถึงที�จะเกิดขึ�นในอนาคตด้วยนั�นหมายความว่าเราต้องรู้จัก

การบริหารการเงินของตนเองอย่างชาญฉลาดมีสติในการใช้เงินทุกบาท

ทุกสตางค์โดยใช้เงินให้เกิดประโยชน์เท่านั�น  ลดความสิ�นเปลือง

ฟุ�มเฟ�อยและควรนําเงินที�มีอยู่ไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อตนเองและ

ครอบครัวให้มากขึ�น

         สุดท้ายนี� ในวาระดิถีขึ�นป�ใหม่ ผมขอกล่าวคําอํานวยพรให้        

 คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก 

จํากัด ทุกท่านได้รับแต่สิ�งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ�งใดหวังสิ�งใดขอให้ได้

สมดังใจปรารถนา กิจการก้าวหน้าก้าวไกลเดินทางไปไหนให้มีแต่ความ

ปลอดภัยจากภยันตรายทั�งปวง หลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบแต่ 

 ความสุข สมหวังและสิ�งดีๆ สวัสดีมีชัยทุกท่าน เทอญ

นายฉตัรชยั  โนวริมัย์
(ผูจ้ดัการโรงงาน)



สหกรณ์ออมทรพัย์

"สหกรณ แปลวาการทํางานรวมกัน
การทํางานรวมกันน้ีลึกซ้ึงมาก

เพราะจะตองรวมมือกันในทุกดาน
ท้ังในดานงานการท่ีทําดวยรางกาย
ท้ังในดานงานการท่ีทําดวยสมองและ

งานการท่ีทําดวยใจ
ทุกอยางน้ีขาดไมไดตองพรอม"

ไทยแอโรวพ์ษิณโุลก จาํกัด

พระราช ดํา รัส พระบาทสมเ ด็จพระ เจ าอ ยู หัวฯ

รัชการ ท่ี๙



ผู้มาประชุม

1 นายรุ่งโรจน์ งามสอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา นวลศรี รองประธานกรรมการ 1

3 นางสาวเพ็ญประภา คนเท่ียง รองประธานกรรมการ 2

4 ว่าท่ี ร.ต.สมชาย คงกุล กรรมการ/เลขานุการ

5 นายคมสันต์ คงคอน กรรมการ/เหรัญญิก

6 นายบญุเลิศ สุวรรณเวช กรรมการ

7 นายพยงุศักด์ิ เขียวทับทิม กรรมการ

8 นายปรีชา เกตุมีแสง กรรมการ

9 นายสมศักด์ิ อุ่นบญุ กรรมการ

10 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ กรรมการ

11 นายสาโรจน์ ทับทิม กรรมการ

12 นายเลียม บญุเกิดกูล กรรมการ

13 นายนพดล ราศรีชัย กรรมการ

14 นางปราณี เรืองศิริ กรรมการ

15 นายสมหมาย จ าปทีอง กรรมการ

16 นางสาวสาริศา อิ่มหน า ผู้จดัการสหกรณ์

17 นางสาวสิริกร เนรมัติ เจา้หน้าท่ีสินเช่ือ

18 นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน เจา้หน้าท่ีบญัชี

19 นางสาวสิริวิมล สูงเหล็ก เจา้หน้าท่ีการเงินและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  390  คน  สมาชิกทัง้หมด    1,943  คน  

(ส าเนา)

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าป ี2565

ครั้งที ่30

เมื่อวันที ่11  กุมภาพันธ์  2566

ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร ์แกรนด ์พิษณุโลก

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565                  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด  



ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายรังสรรค์ แก่นมณี ตัวแทนส านักงานสหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลก

2 นางสาวภคัจริา มันทากาศ ตัวแทนส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์พิษณุโลก

3 นายฉตัรชัย โนวิรัมย์ ตัวแทนจากบริษทัไทยแอโรว์ จ ากัด

4 นางอมรรัตน์ วัฒนวิจติร ผู้สอบบญัชีสหกรณ์

5 นางสาวขวัญยนื โพธิ ผู้ตรวจสอบกิจการ

เม่ือครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี 2565  ประธานกรรมการได้กล่าวเปดิประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าป ี2565 ตามวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565                  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด  
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       สหกรณอ์อมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากัด

       THAI ARROW PHITSANULOK SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

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

ท่ี สอ 0303/2565

วันท่ี  13  มกราคม  2566

เร่ือง   เชิญประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2565

เรียน  กรรมการ / ผู้จัดการโรงงาน / รองผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก / สมาชิก

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายงานประจ าปี 2565  จ านวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด ชุดท่ี 30 ประจ าปี 2565 ได้ปฏิบัติงานมาครบ

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญส่ามัญ ประจ าปี 2565  ในวันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์

พ.ศ.2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเร่ืองต่างๆ
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วาระที่ 4.6 เร่ืองพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
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วาระที่ 5.3 อื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวข้างต้น

เพื่อรักษาผลประโยชน์และเพื่อความม่ันคงของสหกรณ์ฯ ต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์  งามสอาด)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด



  คณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั บริหารงานโดยคณะกรรมการด าเนินการ

1.  นายรุ่งโรจน์ งามสอาด ประธานกรรมการ

2.  นายวิทยา นวลศรี รองประธานกรรมการ 1

3.  นางสาวเพ็ญประภา คนเที่ยง รองประธานกรรมการ 2

4.  นายคมสันต์ คงคอน กรรมการ/เหรัญญกิ

5.  ว่าที่ ร.ต.สมชาย คงกลุ กรรมการ/เลขานุการ

6.  นายบุญเลิศ สุวรรณเวช กรรมการ

7.  นายพยงุศักด์ิ เขยีวทับทิม กรรมการ

8.  นายปรีชา เกตุมีแสง กรรมการ

9.  นายสมศักด์ิ อุน่บุญ กรรมการ

10.  นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ กรรมการ

11.  นายสาโรจน์ ทับทิม กรรมการ

12.  นายเลียม บุญเกดิกลู กรรมการ

13.  นายนพดล ราศรีชยั กรรมการ

14.  นางปราณี เรืองศิริ กรรมการ

15.  นายสมหมาย จ าปีทอง กรรมการ

  เจา้หน้าที่ของสหกรณ์  สหกรณ์จดัจา้งเจา้หน้าที่ของสหกรณ์ จ านวน 5 ต าแหน่ง  ดังนี้

1. นางสาวสาริศา อิม่หน า

2. นางสาวสิริกร เนรมัติ

3. นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน

4. นางสาวสิริวิมล สูงเหล็ก

5. นางสาวกฤษสิริ วรเมธาพิพัฒน์ เจา้หน้าที่การเงินและธุรการ

เจา้หน้าที่การเงินและเทคโนโลยสีารสนเทศ

การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30 ประจ าป ี2565

จ านวน 15 คน  ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชมุ  มีการด ารงต าแหน่ง ดังนี้

ผู้จดัการสหกรณ์

เจา้หน้าที่สินเชือ่

เจา้หน้าที่บัญชี
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  ผู้สอบบัญชี

ปีบัญช ี2565  สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั  ได้จดัจา้งผู้สอบบัญชเีอกชน

คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอซี คลัสเตอร์ โดย นางอมรรัตน์  วัฒนวิจติร ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบียน 9543 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ีจ านวน 60,000  บาท

  ผู้ตรวจสอบกิจการ

ปีบัญช ี2565 สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั ได้เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกจิการ 

ตามมติที่ประชมุใหญส่ามัญ  วันที่ 12 กมุภาพันธ์ 2565  คือ นายจงรักษ์  สุพลจติร์ (ลาออกเดือนสิงหาคม) และ 

นางสาวขวัญยนื  โพธิ  โดยก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกจิการ จ านวนคนละ 2,000  บาท

  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

      1) กรมสง่เสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าการจดัต้ัง ส่งเสริมและพัฒนา

สหกรณ์ หน่วยงานที่แนะน าส่งเสริมคือ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วยเจา้หน้าที่ ดังนี้

1.  นายน าโชค  ศิลกลุ สหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลก

2.  นายรังสรรค์  แกน่มณี  เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      2) กรมตรวจบัญชสีหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าการจดัท าและบันทึก

บัญชสีหกรณ์  หน่วยงานที่ตรวจแนะน าการบันทึกบัญช ี คือ ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์พิษณุโลก ประกอบด้วย

เจา้หน้าที่  ดังนี้

1.  นางนัคมน  เงินมั่น หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์พิษณุโลก 

2.  นางสาวภคัจริา  มันทากาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชชี านาญการพิเศษ
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ท่านผู้เขา้ร่วมประชมุ  คณะกรรมการด าเนินการ  ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั

บัดนี้ได้เวลานัดหมายและได้ตรวจสอบแล้ว ณ เวลา 08.30 น. มีสมาชกิเขา้ร่วมประชมุ  390  คน ถอืว่าครบองค์ประชมุ 

ดังนั้นขอเปิดการประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั และในโอกาสนี้ใคร่ขอ

แนะน าผู้มีเกยีรติที่ได้กรุณาเขา้ร่วมประชมุดังต่อไปนี้

ผู้เขา้ร่วมประชมุ

     1. ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพิษณุโลก นายรังสรรค์  แก่นมณี

เจา้พนักงานสง่เสริมสหกรณ์อาวโุส

     2. ผู้แทนจากส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์พิษณุโลก นางสาวภคัจริา  มันทากาศ

นักวชิาการตรวจสอบบัญชชี านาญการพิเศษ

     3. ผู้แทนจากบริษัทไทยแอโรว ์จ ากัด (โรงงานพิษณุโลก) นายฉตัรชยั  โนวริัมย์

ผู้จดัการโรงงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ผู้มีเกียรติที่ได้กรุณา เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจ าป ี2565

ประธานในที่ประชมุได้ขอที่ประชมุ พิจารณารับรองรายงานการประชมุ ต้ังแต่ระเบียบวาระการประชมุวาระที่ 1 - 5

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชมุ 

จงึขอให้ที่ประชมุใหญ ่พิจารณา รับรองรายงานการประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 12 กมุภาพันธ์ 2565

ณ โรงแรมเมยฟ์ลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญประจ าป ี2564

    ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญป่ระจ าปี 2564
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วาระที่ 3.1 เรือ่งรายงานจ านวนสมาชกิเขา้ใหม่และลาออกจากสหกรณร์ะหว่างป ี2565
ในระหว่างปบีญัชี 2565  (1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565)  สหกรณ์ได้รับสมาชิกเข้าใหม่จ านวนท้ังส้ิน 24 ราย 

เปน็สมาชิกสามัญ 18 ราย  สมาชิกสมทบ 6 ราย และมีสมาชิกออกจากสหกรณ์จ านวน 66 ราย  เปน็สมาชิกสามัญ 55 ราย สมาชิกสมทบ 11 ราย 

คงเหลือสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 1,943 ราย เปน็สมาชกิสามญั  1,899 ราย สมาชกิสมทบ  44  ราย

ลาออก ใหอ้อก เสียชีวิต รวม

สมาชิกสามัญ 1,936          18           48          4            3            55          1,899                (37)       

สมาชิกสมทบ 49               6             11          -         -         11          44                    (5)         

รวม 1,985         24          59         4           3           66         1,943               

สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ระหว่างปบีญัชี 2565  จ านวน  66  ราย ถือว่าขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบงัคับสหกรณ์ (ข้อ 38)

เพราะเหตุเสียชีวิต  3  ราย ลาออก  59  ราย และถูกใหอ้อก  4  ราย

มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมรบัทราบรายงานจ านวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างป ี2565

วาระที่ 3.2 เรือ่งรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ ์ประจ าป ี2565
ในรอบป ี2565 ทางคณะกรรมการด าเนินการ ได้ด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยการน าหุน้รายเดือน เงินรับฝาก

จากสมาชิกและเงินกูย้ืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จ ากดั มาหมุนเวียนใหส้มาชิกได้กูย้ืมในระยะส้ัน (กูฉุ้กเฉิน) 

ระยะยาว (กูส้ามัญและกูพ้ิเศษ) โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 5, 5.5 และ 6 ต่อป ี(ตามประเภทเงินกู้) ภายในรอบบญัชีป ี2565

มีก าไรสุทธิ 54,125,760.81 บาท

1. การด าเนินงานทางด้านการเงิน

           (1) แหลง่ที่มาของเงินทุน

ทุนเรือนหุน้ บาท คิดเปน็ร้อยละ 70.43

เงินรับฝาก บาท คิดเปน็ร้อยละ 16.05

เงินกูย้ืม บาท คิดเปน็ร้อยละ 1.73

ทุนส ารอง บาท คิดเปน็ร้อยละ 6.06

ทุนสะสมตามข้อบงัคับ บาท คิดเปน็ร้อยละ 0.16

ก าไรสุทธิ บาท คิดเปน็ร้อยละ 4.75

หน้ีสินอืน่ บาท คิดเปน็ร้อยละ 0.82

รวม บาท คิดเปน็ร้อยละ 100.00

54,125,760.81          

9,386,932.88            

1,139,262,501.10     

802,418,770.00         

182,840,311.26         

19,686,438.36          

68,977,866.14          

1,826,421.65            

วาระที่ 3 เรือ่งเสนอเพ่ือทราบ

ประเภท

จ านวนสมาชิก (ราย)

ณ 1 ม.ค.65
เข้า

ระหว่างปี

ออกระหว่างปี คงเหลือสมาชิก ณ 

31 ธ.ค.65

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง)
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(2) แหลง่ใชไ้ปของเงนิทุน

เงินให้สมาชิกกู้ยมื 1,068,921,196.50             บาท คิดเป็นร้อยละ 93.83

เงินลงทุนระยะยาว(หุ้น ชสอ.) 15,000,000.00                 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 54,664,623.45                 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.80

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 119,365.04                     บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 392,091.41                     บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03

สินทรัพยอ์ื่น 125,828.70                     บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 39,396.00                       บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

รวม 1,139,262,501.10            บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกบัแหล่งท่ีมาของเงินทุน และแหล่งใช้ไปของเงินทุน ดังน้ี

 ณ 31 ธ.ค.64 เพ่ิมขึ้น คิดเป็น

(บาท) (ลดลง) ร้อยละ

1.  ทุนเรือนหุ้น 766,596,970.00                35,821,800.00   4.67           

2.  เงินรับฝาก 252,716,777.35                (69,876,466.09)  (27.65)        

3.  เงินกู้ยมื -                                19,686,438.36   -            

4.  ทุนส ารอง 63,545,310.53                 5,432,555.61     8.55           

5.  ทุนสะสมตามขอ้บังคับ 1,817,558.65                   8,863.00          0.49           

6.  ก าไรสุทธิ 51,541,032.61                 2,584,728.20     5.01           

7.  หน้ีสินอื่น 1,866,835.17                   7,520,097.71     402.83       

รวม 1,138,084,484.31            1,178,016.79   

 ณ 31 ธ.ค.64 เพ่ิมขึ้น คิดเป็น

(บาท) (ลดลง) ร้อยละ

1.  เงินให้สมาชิกกู้ยมื 1,001,917,055.00             67,004,141.50   6.69           

2.  เงินลงทุนระยะยาว(หุ้น ชสอ.) 15,000,000.00                 -                 -            

3.  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 75,000,000.00                 (75,000,000.00)  (100.00)      

4.  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 45,210,536.66                 9,454,086.79     20.91         

5.  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 174,997.73                     (55,632.69)        (31.79)        

6.  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 600,153.42                     (208,062.01)      (34.67)        

7.  สินทรัพยอ์ื่น 138,778.50                     (12,949.80)        (9.33)          

8.  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 42,963.00                       (3,567.00)         (8.30)          

รวม 1,138,084,484.31            1,178,016.79   

1,139,262,501.10             

แหลง่ที่มาของเงนิทุน

รายการ
ณ 31 ธ.ค.65

(บาท)

802,418,770.00                 

182,840,311.26                 

19,686,438.36                   

68,977,866.14                   

1,826,421.65                     

54,125,760.81                   

9,386,932.88                     

54,664,623.45                   

119,365.04                       

392,091.41                       

1,139,262,501.10             

แหลง่ใชไ้ปของเงนิทุน

รายการ
ณ 31 ธ.ค.65

(บาท)

1,068,921,196.50               

15,000,000.00                   

-                                 

125,828.70                       

                         39,396.00
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2. เรื่องเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) ร้อยละ

62,861,990.00    60,666,294.56         3.62               

61,706,896.00     59,554,286.66           3.61               

23,644.98          52,254.48                 (54.75)            

281,150.67         193,915.42               44.99             

825,000.00         817,500.00               0.92               

25,298.35          48,338.00                 (47.66)            

8,736,229.19     9,125,261.95           (4.26)              

4,903,463.38      6,018,005.76             (18.52)            

3,832,765.81      3,107,256.19             23.35             

54,125,760.81    51,541,032.61         5.01               

3. ทนุส ารองและทนุสะสมของสหกรณ์
ทุนส ารองและทุนสะสมของสหกรณ์ท่ีได้รับการจดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ตามกฎหมาย ขอ้บังคับ

และมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ในปีบัญชี 2565 มีดังต่อไปน้ี

(1)  ทุนส ารองและทุนสะสม หน่วย : บาท

ณ 31 ธ.ค.64 ไดร้ับการจัดสรรจาก

ก าไรสทุธ ิปี 64

รับเขา้ ใชไ้ป คงเหลอื ณ 31 

ธ.ค.65

63,545,310.53     5,432,555.61             -         -                  68,977,866.14   

103,735.00         200,000.00               -         291,000.00       12,735.00         

486,664.65         100,000.00               -         128,352.00       458,312.65       

25,166.00          400,000.00               -         424,500.00       666.00             

511,459.00         50,000.00                 -         -                  561,459.00       

476,000.00         100,000.00               -         -                  576,000.00       

214,534.00         100,000.00               1,807.00  99,092.00         217,249.00       

1,817,558.65     950,000.00              1,807.00  942,944.00      1,826,421.65    

รายการ เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

1. รายได้ 2,195,695.44                   

     1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แกส่มาชิก 2,152,609.34                      

     1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากธนาคาร (28,609.50)                         

     1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน 87,235.25                          

     1.4 เงินปันผลชุมนุมสหกรณ์ 7,500.00                           

1. ทุนส ารอง

     1.5 รายได้อื่นๆ (23,039.65)                         

2. ค่าใชจ่้าย (389,032.76)                     

     2.1 ดอกเบี้ยจา่ย (1,114,542.38)                     

     2.2 ค่าใช้จา่ยบริหาร 725,509.62                        

3. ก าไรสทุธิ 2,584,728.20                   

รายการ

    2.6 ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในฐานะค้ า

ประกนัเงินกู้

รวม

2. ทุนสะสมอื่น

    2.1 ทุนสาธารณประโยชน์

    2.2 ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

    2.3 ทุนสวัสดิการสมาชิก

    2.4 ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล

    2.5 ทุนสะสมเพื่อขยายกจิการ
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(2) รายละเอียดการใชจ่้ายเงนิทุนสะสมระหว่างปีบัญช ี2565 หน่วย : บาท

จ านวนเงิน

291,000       

(1)  ทุนระดับประถมศึกษา                                                     จ านวน 35 ทุนๆ ละ 2,000  บาท 70,000             

(2)  ทุนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จ านวน 60 ทุนๆ ละ 2,000  บาท 120,000           

(3)  ทุนระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวน 10 ทุนๆ ละ 2,000  บาท 20,000             

(4)  ทุนระดับปริญญาตรี จ านวน 17 ทุนๆ ละ 2,000  บาท 34,000             

(5)  ทุนการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ จ านวน  3 ทุนๆ ละ 2,000  บาท 6,000              

     1.2 เพ่ือสนับสนุนการศึกษาในท้องถ่ิน

(1) บริจาคเงินโครงการสานฝันเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา(ทิพยราษฎร์) จ.ฉะเชิงเทรา 5,000              

(2) บริจาคเงินโครงการสานฝันเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านพุกกระโดน จ.พิษณุโลก 5,000              

(3) บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณการจดักจิกรรมโครงการเพื่อน้องโครงการ 8 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 1,000              

คุณภาพการศึกษาแกเ่ด็กนักเรียนห่างไกลและขาดแคลน จ.แพร่

(4) บริจาคเงินสนับสนุนในการจดัหาทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก 1,000              

     1.3 เพ่ือการกุศลและสาธารณประโยชน์ในท้องถ่ิน

(1) บริจาคเงินสมทบทุนจดักจิกรรม ล้วงไหพาโชค จ.พิษณุโลก 2,000              

(2) บริจาคเงินร่วมแขง่ขนัการกศุล ชมรมกอล์ฟ บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2,000              

(3) บริจาคเงินร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ากฐิน จ านวน 9 แห่งและเป็นเจา้ภาพเทศน์มหาชาติ จ านวน 1 แห่ง 11,000             

(4) สนับสนุนงบประมาณในการจดังานแขง่ขนักฬีา UNION CUP คร้ังที่ 24 จ.พิษณุโลก 10,000             

(5) บริจาคเงินในกจิกรรม "สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง สู่ทศวรรษที่ 2" จ.ตาก 2,000              

(6) สนับสนุนการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 จ.พิษณุโลก 2,000              

128,352     

2,500              

7,300              

          (1) กรรมการสหกรณ์เตรียมความพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ในวันที่ 7 ก.พ.65 

รายการ

1. ทุนสาธารณประโยชน์

     1.1 เพ่ือสง่เสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ

2. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

     2.1 โครงการสง่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณอ์บรม เพ่ือพัฒนาความรู้และสร้างเครือขา่ยสหกรณ์

          (4) สัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
-                 

คร้ังท่ี 5/2565 อบรมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 12 ก.ย.65

          (5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการอ านวยการ" ในวันที่ 12-14 ก.ย.65 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

          (2) โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยใ์นสถานประกอบกจิการ
11,620             

ในวันท่ี 1 - 3 ก.ค.65 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิช อพาร์ตเมนต์ จ.ระยอง

          (3) โครงการอบรมการส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏบิัติตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินผ่านระบบ
-                 

ออนไลน์ ในวันท่ี 7 ก.ค.65
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หน่วย : บาท

จ านวนเงนิ

424,500     

     3.1 เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส จ านวน  3  ราย 3,000           

     3.2 เพื่อสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก จ านวน 20  ราย 54,000         

     3.3 เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกบัศพสมาชิกและครอบครัว

          (1) สมาชิกเสียชีวิต จ านวน  3  ราย  (รับแล้ว 2 ราย, รับหลังประชุมใหญ่ 1 ราย) 200,000        

          (2) บิดา-มารดาสมาชิกเสียชีวิต จ านวน  36  ราย 108,000        

            (3) คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชีวิต จ านวน  5  ราย 25,000         

          (4) พวงหรีดเคารพศพ จ านวน  66  ราย 33,000         

     3.4 เพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาท จ านวน  3  ราย 1,500           

     3.5 เพื่อสวัสดิการอปุสมบท (ไมม่)ี -              

-           

99,092    

20,000         

20,000         

20,000         

9,546           

9,546           

20,000         

942,944  

          (2) โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร "ท าความเขา้ใจร่างขอ้บังคับสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

23,753         ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดรายการในขอ้บังคับเกี่ยวกบัการจา่ยคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์

ในวันท่ี 18 มิ.ย.65 ณ โรงแรมเมยฟ์ลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 

รายการ

     2.2 โครงการอบรมสมัมนากรรมการ, เจ้าหน้าที่สหกรณแ์ละผู้ตรวจสอบกิจการ

          (1) โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร "ทบทวนและแกไ้ขขอ้บังคับของสหกรณ์"  ในวันที่ 22 ม.ค.65
20,250         

ณ โรงแรมเมยฟ์ลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 

     5.2 สมาชิกเลขท่ี 4136 (ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 10 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 อนุมัติจา่ย)

     2.3 โครงการอบรมสมัมนาสมาชกิสหกรณ์

          (1) โครงการอบรมสัมมนาส าหรับสมาชิกสหกรณ์หลักสูตร "อดุมการณ์และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกบัการ

62,929         พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละความรู้เกี่ยวกบักฎหมายค้ าประกนั ในวันที่ 24 ก.ย.65 ณ โรงแรมโมราจ พิษณุโลก

มีสมาชิกเขา้ร่วมอบรมสัมมนา จ านวน 48 ราย, ผู้ตรวจสอบกจิการ 1 ราย, กรรมการและเจา้หน้าที่สหกรณ์ 18 ราย

3.  ทุนสวัสดกิารสมาชกิ 

4. ทุนเพ่ือขยายกิจการ

     (ไม่ได้จา่ย)

5. ทุนเพ่ือชว่ยเหลอืสมาชกิในฐานะค้ าประกันเงนิกู้

    สมาชิกขอรับเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในฐานะค้ าประกนัเงินกู้ จ านวน 6 ราย

     5.1 สมาชิกเลขท่ี 5610 (ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 3 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 อนุมัติจา่ย)

     5.3 สมาชิกเลขท่ี 4420 (ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 10 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 อนุมัติจา่ย)

     5.4 สมาชิกเลขท่ี 4661 (ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 17 เมื่อวันที่ 18 ต.ค.65 อนุมัติจา่ย)

     5.5 สมาชิกเลขท่ี 5788 (ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 17 เมื่อวันที่ 18 ต..ค.65 อนุมัติจา่ย)

     5.6 สมาชิกเลขท่ี 5051 (ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 19 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 อนุมัติจา่ย)

รวมจ่ายทุนทั้งสิ้น
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4. สรุปผลการด าเนินงานป ี2565 เปรียบเทียบกับป ี2564

ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ

จ านวนสมาชิก (คน) 1,943 1,985 (42)                    (2.12)   

1. สินทรัพย์รวมสมาชิกสามัญ 1,899 1,936 (37)                          (1.91)       

2. สินทรัพย์รวมสมาชิกสมทบ 44 49 (5)                            (10.20)     

ฐานะการเงนิของสหกรณ์ (บาท)

1. สินทรัพย์รวม 1,139,262,501.10 1,138,084,484.31 1,178,016.79 0.10

 1.1 ลูกหน้ีเงินให้สมาชิกกู้

- ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ 986,997,333.50     941,257,983.00 45,739,350.50 4.86      

- ลูกหน้ีเงินให้กู้ฉุกเฉิน 24,265,091.00       14,168,982.00 10,096,109.00 71.26    

- ลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ-เพือ่สวสัดิการประกัน 2,971.00              3,705.00 (734.00)                (19.81)   

- ลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ-เพือ่พัฒนารายได้   13,352,217.00       13,472,069.00 (119,852.00)          (0.89)     

- ลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ-เพือ่ปลดหน้ีบัตรเครดิต 43,633,584.00       32,320,316.00 11,313,268.00       35.00    

- ลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ-เพือ่การเคหะสงเคราะห์     670,000.00           694,000.00 (24,000.00)            (3.46)     

1.2 เงินลงทุน        

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร 54,664,623.45       45,210,536.66 9,454,086.79 20.91    

- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 0.00 75,000,000.00 (75,000,000.00)      (100.00) 

- หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 15,000,000.00       15,000,000.00 0.00 0.00

- ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 119,365.04 174,997.73 (55,632.69)            (31.79)   

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟท์แวร์ 392,091.41           550,153.42 (158,062.01)          (28.73)   

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ซอฟท์แวร์ระหวา่งพัฒนา 0.00 50,000.00 (50,000.00)            (100.00) 

- สินทรัพย์อื่นๆ 165,224.70           181,741.50 (16,516.80)            (9.09)     

2. หน้ีสินรวม 211,913,682.50 254,583,612.52 (42,669,930.02)    (16.76)  

2.1 เงินรับฝาก

- เงินรับฝากจากสมาชิก 182,840,311.26     187,716,777.35 (4,876,466.09)        (2.60)     

- เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นๆ - สอ.ไทยยาซากิ 0.00 65,000,000.00 (65,000,000.00)      (100.00) 

2.2 เงินกู้ยืม

- เงินกู้ยืม - สอ.ไทยยาซากิ 19,686,438.36       0.00 19,686,438.36       0.00

2.3 หน้ีสินอื่นๆ  9,386,932.88         1,866,835.17 7,520,097.71         402.83  

รายการ
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4.สรปุผลการด าเนินงานปี 2565 เปรยีบเทียบกับปี 2564

ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม (ลด) รอ้ยละ

3. ทุนของสหกรณ์ 927,348,818.60 883,500,871.78 43,847,946.82   4.96    

3.1 ทุนเรือนหุ้น 802,418,770.00   766,596,970.00 35,821,800.00     4.67     

3.2 ทุนส ารอง 68,977,866.14     63,545,310.53 5,432,555.61       8.55     

3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 1,826,421.65      1,817,558.65 8,863.00            0.49     

3.4 ก าไรสุทธิ 54,125,760.81 51,541,032.60 2,584,728.21       5.01     

4. รายได้ 62,861,990.00 60,666,294.56 2,195,695.44     3.62    

4.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้สามัญ 57,858,254.00     56,712,328.00 1,145,926.00       2.02     

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ฉกุเฉนิ 1,367,043.00      969,375.00 397,668.00         41.02    

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้พิเศษ-เพื่อสวสัดิการประกนั 885.00              1,182.00 (297.00)              (25.13)   

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้   688,905.00         546,918.00 141,987.00         25.96    

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้พิเศษ-เพื่อปลดหนี้บัตรเครดิต 1,757,662.00      1,254,120.00 503,542.00         40.15    

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์     34,147.00          9,084.00 25,063.00           275.90  

- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้พิเศษ-โดยใช้เงินปันผลค้ าประกนั     0.00 61,279.66 (61,279.66)          (100.00) 

4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 23,644.98          52,254.48 (28,609.50)          (54.75)   

4.3 ดอกเบี้ยรับผลตอบแทนเงินลงทุน 281,150.67         193,915.42 87,235.25           44.99    

4.4 เงินปันผลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ  825,000.00         817,500.00 7,500.00            0.92     

4.5 รายได้อื่นๆ  25,298.35          48,338.00 (23,039.65)          (47.66)   

5. รายจ่าย 8,736,229.19 9,125,261.95 (389,032.76)      (4.26)   

5.1 ดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ยมื-สอ.ไทยยาซากิ 42,101.58          0.00 42,101.58           0.00

5.2 ดอกเบี้ยจา่ยเงินรับฝาก

- ดอกเบี้ยจา่ยเงินรับฝากจากสมาชิก 3,883,067.28      4,023,914.11 (140,846.83)        (3.50)     

- ดอกเบี้ยจา่ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นๆ-สอ.ไทยยาซากิ 978,294.52         1,994,091.65 (1,015,797.13)      (50.94)   

5.3 ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 3,832,765.81 3,107,256.19 725,509.62         23.35    

ก าไรสุทธิ 54,125,760.81 51,541,032.61 2,584,728.20 5.01    

รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

สมาชิกสามัญ 2,161                  2,125                  1,998                  1,936                  1,899                  

สมาชิกสมทบ 38                      41                      45 49 44

2561 2562 2563 2564 2565

ทุนสะสม 2,677,820.65        3,014,929.65        1,902,591.65        1,817,558.65        1,826,421.65        

ทุนส ารอง 46,875,238.54       51,968,448.00       58,066,486.26       63,545,310.53       68,977,866.14       

ทุนเรือนหุ้น 678,861,740.00     743,677,750.00     748,916,170.00     766,596,970.00     802,418,770.00     
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2561 2562 2563 2564 2565

เงินรับฝากจากสมาชิก 86,967,653.93     101,626,608.65     141,682,873.56     187,716,777.35     182,840,311.26     

เงินให้สมาชิกกู้ยมื 959,103,620.00   1,013,347,891.00   963,928,251.00     1,001,917,055.00   1,068,921,196.50   

2561 2562 2563 2564 2565

รายได้ 60,805,368.45     66,008,202.50       64,382,315.60       60,666,294.56       62,861,990.00       

ค่าใช้จา่ย 11,245,166.99     11,704,051.24       10,134,811.33       9,125,261.95        8,736,229.19        

ก าไรสุทธิ 49,560,201.46     54,304,151.26       54,247,504.27       51,541,032.61       54,125,760.81       

ป ี

เงินรับฝำกจำกสมำชิกและเงินให้สมำชิกกู้ยืม (หน่วย : บำท) 
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รายได ้ คา่ใชจ้่าย ก าไรสทุธ ิ

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไรสุทธิ  (หน่วย : บำท) 
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5. การก ากับดแูลดา้นธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ตามกฏกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ.2564 ข้อ 14 ก าหนดให้สหกรณ์แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ

นอกจากเร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว ดังน้ี

(1)  ผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา โดยให้สหกรณ์

แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี

ในรอบปีบัญชี 2565 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2565)  ท่ีผ่านมา  กรรมการด าเนินการ, ผู้จัดการและรองผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของสหกรณ์

ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนจากสหกรณ์  จ านวน 16 ราย เปน็เงนิทั้งสิ้น  1,069,025.27  บาท โดยมีรายละเอียด (หน้า 14)

(2)  ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา พร้อมท้ังแผนหรือแนวทางการป้องกัน

ไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเร่ืองดังกล่าวอีก

ในรอบปีบัญชี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรวพ์ษิณุโลก จ ากัด มีสมาชิกมีข้อร้องเรียน จ านวน 6 ราย และสหกรณ์ฯได้จัดท าระเบียบวา่ด้วยการตรวจสอบ

และแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 เพือ่เป็นแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เปดิ ปดิ



22-ส.ค.-65



อยู่ระหวา่ง

ด าเนินคดี

ตามกฎหมาย



14-ก.ย.-65



14-ก.ย.-65

5 002X 

11-พ.ย.-65



อยู่ระหวา่ง

ด าเนินคดี

ตามกฎหมาย



15-ธ.ค.-65

3 162X เข้าระบบสมาชิกในเวบ็ไซต์สหกรณ์

แล้วคลิกข้อมูลไม่ขึ้นระบบ

คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุ

ร้องเรียนพจิารณาแล้ว และตอบค าถามสมาชิก

เพือ่ให้เข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของ

สหกรณ์ ท่ีด าเนินการธรุกิจของสหกรณ์ภายใต้

ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และเป็นอ านาจ

ของคณะกรรมการบริหารงานตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ท่ีให้อ านาจไว้

4 590X เข้าระบบสมาชิกในเวบ็ไซต์สหกรณ์

แล้วคลิกข้อมูลไม่ขึ้นระบบ

6 513X สมาชิกเดือดร้อนในฐานะค้ าประกัน

ให้สมาชิกเข้าดูเวบ็ไซต์สหกรณ์ผ่านระบบ Icon 

เบราวเ์ซอร์ Chrome และ Icon เบราวเ์ซอร์ 

Microsoft Edge

ให้สมาชิกเข้าดูเวบ็ไซต์สหกรณ์ผ่านระบบ Icon 

เบราวเ์ซอร์ Chrome และ Icon เบราวเ์ซอร์ 

Microsoft Edge

สถานะ

2 072X รายงานสถานภาพสมาชิกรายเดือน

บางเดือนได้สูญหายออกจากห้อง

สหกรณ์

ท าบันทึกการยืม/คืนเอกสารทุกคร้ังโดยมี

ผู้อนุมัติการยืมพร้อมตรวจเช็คความครบถ้วน

ของเอกสารรับคืนด้วย

ผลการด าเนินการ

สหกรณ์ก าหนดช่องทางให้บริการสมาชิกเพือ่

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเวบ็ไซต์สหกรณ์

แจ้งความเอกสารของสหกรณ์สูญหายออกจาก

ห้องสหกรณ์

1 162X เรียกดูข้อมูลในระบบเคร่ือง PC ท่ี

แผนกในบริษัทดูไม่ได้

สหกรณ์ฯ ได้ติดต่อผู้ดูแลระบบเวบ็ไซต์สหกรณ์ 

เข้าตรวจสอบช่ือและแก้ไข เปล่ียนแปลง Link 

ใหม่เป็น http://web.shkthaiarrow.com/

ล าดับ
เลข

สมาชิก
ข้อรอ้งเรยีน แนวทางการปอ้งกัน

ติดตามความคืบหน้า 2 เรื่อง  
1) ผลการตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังของข้าพเจ้า พบปัญหา
อะไรและท าไมข้าพเจ้าจึงถูก
ตรวจสอบ 
2) การติดตามเอกสารรายงาน
สถานภาพของสมาชิกสูญหาย(ซึ่งมี
ข้อมูลของข้าพเจ้าอยู่ในรายงาน

1) ท่ีพบว่าบางรายการไม่มีการค านวณดอกเบี้ย
เพราะสมาชิกมาช าระเงินภายหลังวันท่ี 15 ของ
เดือน สหกรณ์ท าส่งหักบริษัทและระบบได้
ค านวณดอกเบี้ยเรียกเก็บแล้ว ในวันท่ีสมาชิก
มาช าระพิเศษจึงไม่เสียดอกเบี้ย 
2) ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นด้วยให้แจ้งความ
เอกสารของสหกรณ์สูญหายออกจากห้อง
สหกรณ์ 

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกให้มี
ความรู้/ทักษะด้าน IT เพื่อพัฒนาสู่ยุคดิจิตอล 

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ ์เช่น กฎหมายการค้ าประกัน สิทธิ
หน้าที่ของผู้ค้ าประกัน ขอบเขตความ
รับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน เป็นต้น 

แจ้งท าความเข้าใจกับผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติโดยให้ผู้
ตรวจสอบกิจการจัดท าแผนการตรวจสอบ  
หากในกรณีมีปัญาหาสงสัยในปีบัญชีย้อนหลัง
ให้ท าหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกให้มี
ความรู้/ทักษะด้าน IT เพื่อพัฒนาสู่ยุคดิจิตอล 
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 เงนิเดือน/

ค่างจ้าง

โบนัส  ค่าเบีย้ประชุม  ค่าเบีย้เลี้ยง 

พาหนะ/ที่พัก

 ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทน  ค่าล่วงเวลา อ่ืนๆ
รวมเงนิ

1 นายรุ่งโรจน์     งามสอาด ประธานกรรมการ (ชุดที่ 29-30) -             30,667.00   8,200.00                2,700.00 -               36,000.00    -           -         77,567.00      

2 นายวทิยา               นวลศรี รองประธานกรรมการ(1) (ชุดที่ 29-30) -             30,667.00   7,400.00                3,800.00 -               12,000.00    -           -         53,867.00      

3 นางสาวเพญ็ประภา  คนเท่ียง รองประธานกรรมการ(2) (ชุดที่ 29-30) -             30,667.00   7,400.00                   500.00 -               12,000.00    -           -         50,567.00      

4 นายคมสันต์         คงคอน เหรัญญิก (ชุดท่ี 29-30) -             30,667.00   8,200.00               32,650.00 -               24,000.00    -           -         95,517.00      

5 วา่ท่ี ร.ต.สมชาย คงกุล เลขานุการ (ชุดท่ี 30) -             -            8,200.00      2,500.00          -               22,000.00    -           -         32,700.00      

6 นายบุญเลิศ          สุวรรณเวช กรรมการ/ผู้จัดการ (ชุดที่ 29) และประธานฝ่ายเงินกู้ (ชุดที่ 30) -             30,667.00   7,600.00      1,000.00          -               18,000.00    -           -         57,267.00      

7 นายสาโรจน์      ทับทิม กรรมการ (ชุดท่ี 29) และประธานฝ่ายการศึกษา(ชุดที่ 30) -             30,667.00   7,400.00      700.00             -               11,000.00    -           -         49,767.00      

8 นายเลียม               บุญเกิดกูล ประธานฝ่ายการศึกษา(ชุดที่ 29) และกรรมการ (ชุดที่ 30) -             30,666.00   6,800.00      200.00             -               1,000.00      -           -         38,666.00      

9 นายสมหมาย      จ าปีทอง กรรมการ (ชุดท่ี 29-30) -             30,667.00   6,300.00      -                 -               -             -           -         36,967.00      

10 นายสมศักด์ิ          อุ่นบุญ กรรมการ (ชุดท่ี 29-30) -             30,666.00   5,700.00      700.00             -               -             -           -         37,066.00      

11 นางวลัภา             ชลธชิาชลาลักษณ์ กรรมการ (ชุดท่ี 29-30) -             30,667.00   6,500.00      500.00             -               -             -           -         37,667.00      

12 นายพยุงศักด์ิ เขียวทับทิม กรรมการ (ชุดท่ี 30) -             -            7,400.00      -                 -               -             -           -         7,400.00       

13 นางปราณี เรืองศิริ กรรมการ (ชุดท่ี 30) -             -            6,300.00      -                 -               -             -           -         6,300.00       

14 นายปรีชา เกตุมีแสง กรรมการ (ชุดท่ี 30) -             -            6,300.00      600.00             -               -             -           -         6,900.00       

15 นายนพดล ราศรีชัย กรรมการ (ชุดท่ี 30) -             -            6,100.00      -                 -               -             -           -         6,100.00       

16 นางสาวสาริศา อิ่มหน า ผู้จัดการ 335,472.00   109,136.00  -             13,300.00         -               -             13,299.27   3,500.00  474,707.27    

335,472.00  415,804.00 105,800.00  59,150.00        -               136,000.00  13,299.27  3,500.00 1,069,025.27 

หมายเหตุ  จ านวนเงนิที่แสดงน้ีเปน็จ านวนเงนิที่ยังมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร มาตรา 40(1)

(2) ค่าตอบแทนทีไ่มเ่ปน็ตวัเงนิ (ไม่มี)

รวม

รายงานการแสดงผลประโยชน์และค่าตอบแทนทีก่รรมการ, ผู้จดัการและรองผู้จดัการ ประจ าป ี2565

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ, ผู้จดัการและรองผู้จดัการ (บาท)

1
4
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6. ด้านระเบยีบและกฎหมายสหกรณ์
             งานพัฒนาขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ของสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายและแกป้ัญหาให้กบัสมาชิกสหกรณ์ฯ

ระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการบริหาร

 แก้ไขเพ่ิมเตมิระเบียบ จ านวน 8 ระเบียบ

1.  ว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพย ์พ.ศ. 2565

2.  ว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ. 2565

3.  ว่าด้วย  เงินฝากพิเศษพลัส พ.ศ. 2565

4.  ว่าด้วย  การให้สวัสดิการส าหรับเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ พ.ศ. 2565

5.  ว่าด้วย  เจา้หน้าท่ีและขอ้บังคับเกี่ยวกบัการท างาน พ.ศ. 2565

6.  ว่าด้วย  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2565

7.  ว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษเกษียณสุขใจ พ.ศ. 2565

8.  ว่าด้วย  การโอนสมาชิกสมทบเขา้เป็นสมาชิก พ.ศ. 2565

โครงการ"ประกันคุ้มครองสนิเชื่อเพ่ือชว่ยเหลอืผู้ค้ าประกันสหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรว"์ ภาคสมัครใจ
วตัถุประสงค์ :  เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้ และผู้ค้ าประกนั จากภาระหน้ีสิน หากผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพและเป็นหลักประกนัสินเช่ือ

ให้กบัสหกรณ์ฯ ประกนัคุ้มครองชีวิตของผู้กู้ ผลประโยชน์หลักจา่ยยอดหน้ีคงค้างให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ในกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

การประกนัสินเช่ือเงินกู้สามัญ ช าระเบี้ยประกนัคร้ังเดียวตลอดอายสัุญญา (120 งวด) สมาชิกสามารถซ้ือได้จนถงึอาย ุ56 ปี (เกษียณอาย)ุ

เป็นสัญญาท่ีสามารถซ้ือเพิ่มได้เมื่อมีการกู้เงินเพิ่ม เพื่อประกนัสินเช่ือให้กบัสหกรณ์ฯ  โครงการเริ่มวนัที่ 14 มถุินายน พ.ศ. 2560

แนวโน้มการท าประกันเพ่ือคุ้มครองสนิเชื่อเพ่ือชว่ยเหลอืผู้ค้ าประกัน

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากัด "ภาคสมัครใจ"

พ.ศ. จ านวนสมาชิกท่ีท า

ประกนั(คน)

จ านวนสินเช่ือท่ีได้รับ

ความคุ้มครอง

อนุมัติสินเช่ือทั้งส้ิน จ านวนสินเช่ือที่ผู้ค้ าประกนั

ยนิยอมช าระหน้ีแทนหรือ

ด าเนินคดีกรณีผู้กู้เสียชีวิต

หรือทุพพลภาพ

% สินเช่ือได้รับ

ความคุ้มครอง

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%

2564 8          5,805,036.00       795,678,238.00               789,873,202.00 0.73%

2565 10         8,551,197.00   1,043,376,197.00           1,034,825,000.00 0.82%
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โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสมาชิกเงนิกู้ของสหกรณ์
          อาศัยอ านาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั ว่าด้วยการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีสมาชิกเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั  พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

(1)  เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการช าระหน้ีของลูกหน้ี

(2)  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและไม่ให้สมาชิก ขาดคุณสมบัติตามขอ้บังคับขอ้ 40(5)  ค้างส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงิน

หรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีดังว่าน้ันถงึสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ

(3)  เพื่อช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี และเป็นการพัฒนาคุณภาพลูกหน้ีของสหกรณ์                

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลกูหน้ี ดงัตอ่ไปน้ี
(1)  รวมหน้ีค้างช าระท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย ตามสัญญาเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉกุเฉนิคงเหลือที่สมาชิก    คงค้างช าระกบัสหกรณ์ แล้วท าสัญญาใหม่  

(3)  สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติเขา้โครงการและได้ด าเนินการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์งดให้กู้สามัญเป็นเวลา 3 ปี 

(4)  กรณีสมาชิกต้องการออกจากโครงการกอ่นถงึก าหนด จะต้องช าระหน้ีให้แล้วเสร็จและไม่สามารถเขา้โครงการได้ตลอดการเป็นสมาชิก

(5)  การขอเขา้โครงการปรับโครงสร้างหน้ีจะต้องเว้นจากการเขา้โครงการคร้ังละ 3 ปี

(7)  ประกาศดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่มาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์

(8)  จ านวนเงินต้นท่ีขอปรับโครงสร้างหน้ีให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้อนุมัติในการประชุมทุกคร้ัง

(6)  ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีน้ัน ให้สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉกุเฉนิได้ตามระเบียบ หากมีการผิดนัดขณะที่เขา้ร่วมโครงการจะถกูระงับการกู้

ฉกุเฉนิจนครบก าหนด 3 ปี

        ปี 2565 ไมม่สีมาชกิเขา้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และสมาชกิออกจากโครงการทุกรายแลว้

          คณะกรรมการด าเนินการได้มีการพิจารณาผลกระทบแนวโน้มการท าประกนัคุ้มครองสินเช่ือให้กบัสมาชิกผู้ค้ าประกนัภาคสมัครใจซ่ึงมี

แนวโน้มลดลงอยา่งมาก(ปีน้ีมากกว่าปีท่ีผ่านมา 2 ราย)  ซ่ึงอาจจะกระทบกบัผู้ค้ าประกนัเงินกู้  เน่ืองจากความรับผิดในการช าระหน้ีเงินกู้

ของลูกหน้ีท่ีเสียชีวิต  ยอ่มเป็นกองของลูกหน้ีเจา้มรดก  ตกทอดทายาทของลูกหน้ี อาจเส่ียงต่อผู้ค้ าประกนั  กรณีที่ทายาทผู้กู้ไม่รับผิดชอบ

เกนิกว่าทรัพยม์รดก  ประกอบกบัอายคุวามในการด าเนินคดีเพียงแค่ 1 ปี การตรวจสอบทรัพยสิ์นมรดกลูกหน้ีเสียชีวิตอาจจะใช้เวลาเกนิกว่า 1 ปี

ทายาท มีสิทธิในการปฏเิสธการไม่รับรู้ภาระหน้ีได้

(2)  การช าระหน้ีของสมาชิกท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สหกรณ์ก าหนดให้ช าระเงินต้นแต่ละงวดลดลง 50 % จากจ านวนเงินต้นเดิมโดยไม่รวมดอกเบี้ย

 ส่งช าระหน้ีไม่เกนิ 120 งวด และเมื่อสมาชิกท่ีเขา้โครงการออกจากสหกรณ์กอ่นงวดสุดท้ายต้องช าระหน้ีทั้งหมดให้แกส่หกรณ์
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โครงการพักช าระหน้ีเงนิต้นสามัญและงดส่งค่าหุ้นรายเดือน
         ตามประกาศเลขท่ี 036/2564 , 007/2565 และ 012/2565 เร่ืองขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 29/2564

 และชุดท่ี 30/2565 ในการประชุมประจ าเดือน คร้ังท่ี 11/2564 , คร้ังที่ 2/2565 และคร้ังที่ 5/2565  ได้ก าหนดให้ขยาย

เวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว สหกรณ์ฯ ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินที่สมาชิกร่วมกนัสร้างขึ้นมา จงึถอื

เป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะช่วยให้สมาชิกท้ังหมดกา้วผ่านพ้นวิกฤตการณ์ดังกล่าวให้ไปได้ด้วยดี  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

จงึมีความเห็นตรงกนัว่าควรมีการขยายเวลามาตรการแบ่งเบาภาระสมาชิกด้วยโครงการดังกล่าว

(บาท) (คน) (บาท) (คน)

มกราคม 3,070,400                       421                                 26,600                            32                                   

กมุภาพันธ์ -                                  -                                  -                                  -                                  

มีนาคม -                                  -                                  -                                  -                                  

เมษายน 3,617,600                       497                                 15,700                            19                                   

พฤษภาคม 191,700                          26                                   -                                  -                                  

มิถนุายน 81,400                            12                                   700                                 1                                     

กรกฎาคม 108,100                          15                                   -                                  -                                  

สิงหาคม 108,500                          15                                   6,700                              3                                     

กนัยายน 87,200                            12                                   1,800                              2                                     

ตุลาคม 39,800                            5                                     1,000                              1                                     

พฤศจกิายน -                                  -                                  -                                  -                                  

ยอดรวม 7,304,700               1,003                     52,500                   58                         

สรุปจ านวนสมาชกิเขา้โครงการพักช าระหน้ีเงินตน้สามญัและงดสง่ค่าหุ้นรายเดอืน

เริ่มโครงการ วนัที่ 4 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2565 (ระยะเวลา 11 เดอืน)

เดอืน
พักช าระเงินตน้สามญั งดสง่ค่าหุ้นรายเดอืน
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    6. ด้านการเร่งรัดหน้ี

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 30/2565 คร้ังท่ี 6/2565 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 มีมติแต่งต้ังทนายเพือ่ด าเนินการ

ฟ้องร้องด าเนินคดีกับลูกหน้ีสหกรณ์ฯ โดยวา่จ้างส านักงานทนายความ ศักด์ิไชย จ ากัด เลขท่ี 210/7 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000  

โทรศัพท์ 087-7327157

ค่าจ้างทนาย(ศาลขัน้ต้น) 80,000                   บาท

ค่าธรรมเนียมศาล 32,682                   บาท

ค่าส่งค าคู่ความ 11,130                   บาท

ค่าจัดท าเอกสาร 536                       บาท

รวมค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 124,348                บาท

ลูกหน้ีตามค าพิพากษา

ล าดับ หมายเลขคดีด าที่ หมายเลขคดีแดงที่ ศาล มูลหน้ีตามฟ้อง(บาท) ความคืบหน้า

1 ผบE3571/2565 ผบE6386/2565 ศาลแขวงพิษณุโลก 156,568                   มีค าพิพากษาแล้วและอยูข่ัน้ตอนการเสนอเร่ือง

สืบทรัพย์ บังคับคดี (จ าเลยท้ัง 3 ทราบนัดโดย

ชอบแล้วไม่มา)

156,568                

ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี

ล าดับ หมายเลขคดีด าที่ ศาล มูลหน้ีตามฟ้อง

(บาท)

1 ผบE3556/2565 ศาลจังหวดัก าแพงเพชร 129,004             

2 ผบE3229/2565 ศาลจังหวดัพิจิตร 73,300               

3 ผบE830/2565 ศาลจังหวดัพิษณุโลก 534,805             

4 ผบE4681/2565 ศาลแขวงพิษณุโลก 141,522             

5 ผบE1115/2565 ศาลจังหวดัพิษณุโลก 517,412             

6 ผบE1114/2565 ศาลจังหวดัพิษณุโลก 358,319             

1,754,362         

มติทีป่ระชุม : ทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี 2565

 ศาลนัดเพือ่การไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน ในวนัท่ี 16 มกราคม 2566 

(เวลา 09.00 น.) จ าเลยท่ี 1 ไม่มา ศาลพิจารณาเล่ือนนัด ในวนัท่ี 31 

มกราคม 2566 จ าเลยท่ี 2,3 ไปติดตามจ าเลยท่ี 1

 ศาลนัดเพือ่การไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน ในวนัท่ี 16 มกราคม 2566 

(เวลา 09.00 น.) จ าเลยท่ี 1 ท าสัญญายอมผ่อนช าระ เดือนท่ี 1-12 เดือนละ

 2,500 บาท เดือนท่ี 13 เป็นต้นไป ขอผ่อนช าระ 3,000 บาท เร่ิมผ่อนส้ิน

เดือนกุมภาพันธ ์2566 จนกวา่จะครบ

รวม(บาท)

รวม(บาท)

ความคืบหน้า

 ศาลนัดเพือ่การไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน ในวนัท่ี 23 มกราคม 2566 

(เวลา 09.00 น.) จ าเลยท้ัง 3 ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา รอฟังค าพิพากษา

 ศาลนัดเพือ่การไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน ในวนัท่ี 30 มกราคม 2566 

(เวลา 09.00 น.)

 ศาลนัดเพือ่การไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน ในวนัท่ี 14 กุมภาพันธ ์

2566 (เวลา 13.00 น.)

 ศาลนัดเพือ่การไกล่เกล่ีย ให้การ และสืบพยาน ในวนัท่ี 16 มกราคม 2566 

(เวลา 09.00 น.) จ าเลยท่ี 1 ท าสัญญายอมผ่อนช าระ เดือนละ 2,000 บาท

 ทุกส้ินเดือน เร่ิมผ่อนส้ินเดือนกุมภาพันธ ์2566 จนกวา่จะครบ

18 
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วาระที่ 3.3 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2565
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มตทิี่ประชมุ : รับทราบแบบมีเงือ่นไข เน่ืองจาก

1. ข้อมูล/ข้อสังเกตุ บางเร่ืองบางข้อขัดแย้งต่อข้อเท็จจริง

2. ปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล (อา้งองิ หนังสือเข้าสหกรณ์เลขท่ีรับ สอ 0107/2565) ซ่ึงอาจขัดต่อ

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกจิการ ข้อ ๑.๔ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกจิการ

3. ข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะท่ีเกดิขึ้นระหว่างปี และกรรมการ/สหกรณ์ได้ตอบ/หรือปฏิบัติแล้ว แต่มิได้น าค าตอบมาระบุ

อาจเป็นสาเหตุให้สมาชิกและ/หรือผู้อา่นรายงานกจิการประจ าปีเข้าใจคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง

4. อื่นๆ 35 
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วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา

วาระที่ 4.1  เรื่องพิจารณาอนุมัตงิบการเงิน ประจ าปี 2565
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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     ในการด าเนนิการของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พษิณุโลก จ ากดั สามารถด าเนนิงาน ท าใหม้กี าไรสุทธิประจ าป ี2565

รวมทั้งส้ินจ านวน  54,125,760.81 บาท  คณะกรรมการได้พจิารณาจดัสรรดังรายละเอยีดดังต่อไปนี้

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

1. จดัสรรใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้บงัคับสหกรณ์

  1.1  เงินส ารองไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 5,436,340.81      10.04             5,432,555.61            10.54        

  1.2  ค่าบ ารุงสันนบิาตแหง่ประเทศไทย (ไมเ่กนิ 30,000 บาท) 30,000.00          0.06              30,000.00                0.06         

2. จดัสรรใหส้มาชกิโดยตรงในรูปของเงินปนัผลและเฉลี่ยคืน

  2.1 เงินปนัผล   5.3% ต่อป ี(ป2ี565)      5.3% ต่อป ี(ป2ี564) 41,135,104.00    76.00             39,395,620.00          76.44        

  2.2 เงินเฉล่ียคืน  8.8% ต่อป ี(ป2ี565)    8.5% ต่อป ี(ป2ี564) 5,158,532.00      9.53              4,842,857.00            9.40         

3. จัดสรรให้สมาชกิเป็นทุนตา่งๆ ในรูปของสวัสดกิารและ

    สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ 

  3.1  เงินทุนสาธารณประโยชน์ ไมเ่กนิร้อยละสิบ 400,000.00         0.74              200,000.00               0.39

  3.2  เงินทุนเพือ่การศึกษาอบรม ไมเ่กนิร้อยละสิบ 100,000.00         0.18              100,000.00               0.19

  3.3  เงินทุนสวัสดิการสมาชิก ไมเ่กนิร้อยละสิบ 600,000.00         1.11              400,000.00               0.78

  3.4  เงินรักษาระดับอตัราเงินปันผล ไมเ่กนิร้อยละสอง 50,000.00          0.09              50,000.00                0.10

  3.5  เงินทุนสะสมเพือ่ขยายกจิการ  ไมเ่กนิร้อยละสิบ 100,000.00         0.18              100,000.00               0.19

  3.6  เงินกองทุนเพือ่ช่วยเหลือสมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกนัเงินกู้ 100,000.00         0.19              100,000.00               0.19

4. จดัสรรใหก้รรมการและเจา้หน้าที่ของสหกรณใ์นรูป

   ของเงินโบนัส(ก าหนดไวไ้มเ่กินร้อยละสบิของก าไรสทุธิ)

  4.1  เงินโบนสักรรมการ 480,000.00         0.89              460,000.00               0.89         

  4.2  เงินโบนสัเจา้หนา้ที่ 535,784.00         0.99              430,000.00               0.83         

54,125,760.81   100.00          51,541,032.61         100.00     

54,125,760.81                   -                  

หมายเหตุ : ป ี2564 เงินโบนสักรรมการ เดิม 525,000 บาท , เงินโบนสัเจา้หนา้ที่ เดิม 538,285 บาท 

มตทิีป่ระชมุ :  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้มมีตอินุมตั ิให้จัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2565 ตามทีน่ าเสนอ

วาระที ่4.2  เรื่องพิจารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าป ี2565

รายการ
ป ี 2565 ป ี 2564

ก าไรสทุธ ิ(บาท)
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อัตราส่วนของการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2565

สะสมทุนสหกรณ์ 12.57                 

กรรมการและเจา้หน้าที่ 1.88                   

จดัสรรให้สมาชิก 85.55                 

วาระที่ 4.3 เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าป ี2566
               

ประธานในที่ประชุมชี้แจงวา่   ปีที่แล้วนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยมืหรือการค้ าประกนัไว ้ 

จ านวน 300,000,000.00  บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ดังนั้นในปี  2566 คณะกรรมการด าเนินงานเห็นสมควรที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ ่ ก าหนดวงเงินกู้ยมืประจ าปี 2566 

ไวไ้ม่เกนิจ านวน  300,000,000.00  บาท   (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวต่อการท างานของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์

พิษณุโลก จ ากดั

มติทีป่ระชุม :  อนุมัติเปน็เอกฉันท์  ก าหนดวงเงินกู้ยมืหรือการค้ าประกันประจ าปบีญัชี 2566 

                 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2566  จ านวนเงิน 300,000,000.00  บาท   (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

อัตราส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี2565

สะสมทนุสหกรณ์ 
12.59% 

กรรมการและเจา้หนา้ที ่
1.88% 

จัดสรรใหส้มาชกิ 
85.53% 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
          มำตรำ 47 กำรกู้ยืมหรือกำรค  ำประกันของสหกรณ์จะต้องจ ำกัดอยู่ภำยในวงเงิน   
          ที่นำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 
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วาระที่ 4.4   เรื่องพิจารณาอนุมตังิบประมาณรายรบั-จ่ายของสหกรณ์ ประจ าปี 2566

               คณะกรรมการด าเนินงานขอเสนองบประมาณรับ - จ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด ประจ าปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ

ตามความในข้อบังคับ ข้อ 63(7)

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) รับจริง (บาท) ขอตั้ง (บาท)

 1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 100,000.00               23,644.98                 100,000.00               - รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

 2. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 57,000,000.00           61,706,896.00           62,000,000.00           - รายรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

 3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,250.00                  3,850.00                  500.00                     - รายรับจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 4. รายได้อื่นๆ 40,000.00                 21,451.35                 50,000.00                 - รายรับจากการขายสัญญากู้ , ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

 5. เงินปันผลชุมนุมสหกรณ์ฯ 800,000.00               825,000.00               830,000.00               - รายรับจากการถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 6. เงินเฉล่ียคืนชุมนุมสหกรณ์ฯ -                         -                         -                         - รายรับจากการกู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 7. ผลตอบแทนเงินลงทุน 150,000.00               281,150.67               150,000.00               - รายรับจากการซ้ือต๋ัวสัญญาใช้เงิน

 8. ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเคร่ืองใช้ส านักงาน 500.00                     (3.00)                       500.00                     - ขาดทุนจากการขายเคร่ืองใช้ส านักงาน

รวมรับ 58,095,750.00           62,861,990.00           63,131,000.00           

รายจ่าย 12,127,600.00           8,736,229.19             17,430,100.00           

ก าไร 45,968,150.00         54,125,760.81         45,700,900.00         

ประมาณการรับ - จา่ย ประจ าปี 2566

หมวด/รายการ หมายเหตุ

5
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ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

1) ค่าพัฒนาโปรแกรม

1.1 ค่าโปรแกรมระบบสหกรณ์ 100,000.00               -                         100,000.00                - เปล่ียนระบบงานสหกรณ์ (ใหม่)

1.2 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม 100,000.00               -                         100,000.00                - สหกรณ์มีโครงการพัฒนาโปรแกรม (เพิ่มเติม)

1.3 ค่าพัฒนา Website สหกรณ์ 100,000.00               -                         100,000.00                - สหกรณ์มีโครงการพัฒนาเวปไซต์สหกรณ์ (เพิ่มเติม)

1.4 ซอฟต์แวร์ 100,000.00               -                         100,000.00                - พัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง*วิธีทางบัญชี*

2) เครื่องใช้ส านักงาน

2.1 เคร่ืองใช้ส านักงาน 30,000.00                 -                         30,000.00                  - เพื่อซ้ือ Smart TV ใช้ในการประชุมและเคร่ืองใช้ส านักงานอื่นๆ

2.2 ตู้เก็บเอกสาร 10,000.00                 8,376.00                  10,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารสัญญาเงินกู้และอื่นๆ

2.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 40,000.00                 -                         40,000.00                  - เพื่อซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ Program ใหม่

2.4 เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 30,000.00                 5,590.00                  30,000.00                  - เพื่อซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร

2.5  โทรศัพท์ไร้สาย -                         -                         2,000.00                   - เพื่อซ้ือโทรศัพท์ไร้สายใช้ในส านักงาน(ของเดิมเสีย)

2.6 เคร่ืองตรวจธนบัตร -                         -                         2,000.00                   - เพื่อซ้ือเคร่ืองตรวจธนบัตรและตรวจลายน้ า ลายเซ็น

2.7 เคร่ืองส ารองไฟ 10,000.00                 8,370.00                  20,000.00                  - เพื่อซ้ือเคร่ืองส ารองไฟเคร่ืองคอมพิวเตอร์

รวม 520,000.00               22,336.00                 534,000.00               

การลงทุนในสินทรัพย์

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

 1) หมวดดอกเบี้ยจ่าย

1.1 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม -                         42,101.58                 4,000,000.00              - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

1.2 จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 7,000,000.00             4,861,361.80             7,000,000.00              - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

 2) หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

2.1 เงินเดือนค่าจ้าง 1,250,000.00             1,011,000.15             1,190,000.00              - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน เงินขึ้น 6% (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2565)

2.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ี 75,000.00                 54,859.78                 75,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ

เกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2565)

2.3 ค่าต าแหน่ง 70,000.00                 64,000.00                 84,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าต าแหน่งผู้จัดการ 7,000 บาท/เดือน (ไม่เพ่ิม) (ตามระเบียบว่าด้วย

เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2565)

2.4 ค่าครองชีพ 180,000.00               180,000.00               185,400.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 3,090 บาท/คน/เดือน (เดิม 3,000 บาท) (ตาม

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2565)

2.5 ค่าอยู่นาน 33,000.00                 33,000.00                 36,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอยู่นานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมานาน (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2565)

2.6 ค่าชดเชย 365,600.00               -                         411,200.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 

2565)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

 3) หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์

3.1 เบี้ยขยัน 33,000.00                 25,300.00                 33,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยขยันเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 550 บาท/คน/เดือน (ไม่เพ่ิม) (ตามระเบียบว่าด้วย

การให้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565)

3.2 ค่ารักษาพยาบาล 125,000.00               64,598.05                 125,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 25,000 บาท/คน/ปี (ไม่เพ่ิม) และ

ครอบครัว (ตามระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2565)

3.3 ดอกเบี้ยเงินสะสม 30,000.00                 13,476.15                 30,000.00                  - จ่ายดอกเบี้ยเงินสะสมเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน(ตามระเบียบสหกรณ์)

3.4 เงินบ าเหน็จ 120,000.00               151,579.00               270,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ที่เมื่อออกจากงาน ตามระเบียบสหกรณ์ (เป็นการ

ค านวณทางบัญชีซ่ึงไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด)

3.5 ค่าชุดท างาน 17,500.00                 17,500.00                 17,500.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดท างานเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 3,500 บาท/คน/ปี (ไม่เพ่ิม)  (ตามระเบียบว่า

ด้วยการให้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565)

3.6 เงินประกันสังคม 40,000.00                 31,500.00                 45,000.00                  - เพื่อจ่ายเงินประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.7 เงินกองทุนทดแทน 2,000.00                  2,296.00                  3,500.00                   - เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน

3.8 ค่าน าเท่ียวประจ าปี 5,500.00                  5,500.00                  5,500.00                   - เพื่อจ่ายเป็นค่าน าเที่ยวประจ าปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 1,100 บาท/คน/ปี (ไม่เพ่ิม) (ตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565)

3.9 ตรวจสุขภาพประจ าปี 3,000.00                  2,050.00                  3,000.00                   - จ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพประจ าปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 410 บาท/คน/ป ี(ไม่เพ่ิม) (ตาม

ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565)

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

5
8

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565                  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด  



ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

3.10 ประกันชีวิตกลุ่ม 14,000.00                 13,505.00                 14,000.00                  - จ่ายเป็นค่าประกันชีวิตกลุ่ม เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 2,701 บาท/คน/ปี (ไม่เพ่ิม) เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ได้มีหลักประกันชีวิต (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565)

3.11  เงินรางวัลท่ีท างานมานาน 120,000.00               -                         150,000.00                - เพื่อเป็นทุนสะสมส าหรับไว้จ่ายสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ท างานมานาน (ตามระเบียบว่าด้วย

การให้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565)

3.12  ท างานครบเวลาการท างาน -                         -                         3,000.00                   - เพื่อเป็นสวัสดิการมาท างานครบเวลาการท างานในปีการท างาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้า

หลักเกณฑ์ 600 บาท/คน/ปี (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565)

 4) หมวดค่าตอบแทน

4.1 ประธาน 36,000.00                 36,000.00                 36,000.00                  - เพื่อจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ 3,000 บาท/เดือน (ไม่เพิ่ม)

4.2 รองประธาน 24,000.00                 24,000.00                 24,000.00                  - เพื่อจ่ายให้แก่รองประธานกรรมการ 2 ท่าน 1,000 บาท/คน/เดือน  (ไม่เพิ่ม)

4.3 ประธานฝ่ายการศึกษา 12,000.00                 12,000.00                 12,000.00                  - เพื่อจ่ายให้แก่ประธานฝ่ายการศึกษา 1,000 บาท/เดือน (ไม่เพิ่ม)

4.4 ประธานฝ่ายเงินกู้ -                         -                         12,000.00                  - เพื่อจ่ายให้แก่ประธานฝ่ายเงินกู้ 1,000 บาท/เดือน

4.5 กรรมการผู้จัดการ 9,000.00                  18,000.00                 -                          - ปี 2566 (ไม่ต้ัง) แต่งต้ังผู้จัดการสหกรณ์

4.6 เหรัญญิก 24,000.00                 24,000.00                 24,000.00                  - เพื่อจ่ายให้แก่เหรัญญิก 2,000 บาท/เดือน  (ไม่เพิ่ม)

4.7 เลขานุการ 24,000.00                 24,000.00                 30,000.00                  - เพื่อจ่ายให้แก่เลขานุการ 2,500 บาท/เดือน (เพิ่ม 500 บาท)

4.8 ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00                 38,000.00                 48,000.00                  - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2 ท่าน  2,000 บาท/คน/เดือน (ไม่เพิ่ม)

4.9 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000.00                 60,000.00                 70,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4.10 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ 10,000.00                 -                         10,000.00                  - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

 5) หมวดค่าใช้สอย

5.1 ค่าเบี้ยประชุม 150,000.00               129,700.00               150,000.00                - เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ, คณะกรรมการอื่นและเบี้ยประชุมฝ่าย 

(ตามระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าลงทะเบียนในการ

อบรมสัมมนา พ.ศ.2564)

5.2 ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าท่ีพัก 120,000.00               60,850.00                 120,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง หรือชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะและค่าที่พักแรม 

ส าหรับกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และผู้อื่นใด ที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ตามระเบียบว่า

ด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา พ.ศ.

2564)

5.3 ค่ารับรอง 35,000.00                 26,046.00                 35,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, เคร่ืองด่ืมและค่าของที่ระลึก ส าหรับรับรองบุคคล (ตามระเบียบว่า

ด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ.2560)

5.4 ค่าอาหารนักศึกษา 30,000.00                 -                         30,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน 150 บาท/คน/วัน (ตามระเบียบสหกรณ์)

 6) หมวดค่าใช้จ่ายส านักงาน

6.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 130,000.00               97,478.00                 150,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือกู้สามัญ,หนังสือกู้ค้ าประกันสามัญ, ค าขอและหนังสือกู้ฉุกเฉิน, 

ใบเสร็จรับเงินประจ าวัน, ใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน,สลิปลูกหนี้, สลิปเจ้าหนี,้ ทะเบียนหุ้นหนี,้

 หนังสือยืนยันยอดเงินฝากเงินกู,้ใบฝากใบถอน,ใบส าคัญจ่ายและอื่นๆ

6.2 ค่าวัสดุส านักงาน 95,000.00                 67,369.62                 100,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น เคร่ืองเขียน, แฟ้ม, กระดาษ, ผ้าหมึก, ตลับหมึก, 

ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

6.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00                 9,769.66                  20,000.00                  - เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์ โอนเงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ  ผ่านระบบ Internet , โทรศัพท์มือถือ

ส านักงานเพื่อติดต่อประสานงานภายนอกและติดต่อสมาชิกฯ

6.4 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00                 9,252.00                  20,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ i-cash ที่สหกรณ์ท าธุรกรรมด้วยและอื่นๆ 

(ธ.กรุงเทพ, ชสอ.และสอ.ไทยยาซากิและอื่นๆ)

6.5 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 10,000.00                 5,524.00                  15,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์

6.6 ค่าโอนเงินปันผลและโอนอื่นๆ 30,000.00                 19,670.00                 30,000.00                  - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกและโอนอื่นๆ

6.7 ค่าเช่าเคร่ืองใช้ส านักงาน 50,000.00                 -                         50,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองใช้ส านักงาน

6.8 ค่าตกแต่งส านักงาน 20,000.00                 -                         20,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งและปรับปรุงขยายส านักงานสหกรณ์

6.9 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 400,000.00               124,348.00               400,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรึกษาและด าเนินคดีต่างๆ ของสหกรณ์

6.10 ค่าประกัน 10,000.00                 4,815.00                  10,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานและทรัพย์สินอื่นๆ

6.11 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 10,000.00                 2,610.00                  10,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

 7) หมวดค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

7.1 ค่าซ่อมแซม 20,000.00                 5,760.00                  20,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเคร่ืองใช้ส านักงาน, ค่าซ่อมแซมทั่วไปและค่าอะไหล่ต่างๆ ที่ช ารุด

ระหว่างปี จ าเป็นต้องเปล่ียนใหม่

7.2 ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม 65,000.00                 55,000.00                 65,000.00                  - เพื่อจ่ายค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและค่าดูแลรักษาข้อมูลระบบโปรแกรมสหกรณ์, เว็บไซต์

สหกรณ์, ค่าเช่าพื้นที่เว็บกับโดเมนเนม 55,000 บาทต่อปี และค่าที่พัก ค่าเดินทางตามที่ระบุใน

สัญญาดูแลรักษาข้อมูล 1,800 บาท ต่อวัน

 8) หมวดจัดการประชุมใหญ่

8.1 รายงานกิจการ 80,000.00                 80,000.00                 90,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์รายงานกิจการ ร่างข้อบังคับสหกรณ์ และอื่นๆ

8.2 ของขวัญ

         8.2.1 ของขวัญแจกสมาชิก 225,000.00               208,300.00               400,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญแจกสมาชิก(ครบรอบ 30 ปีสหกรณ์)

         8.2.2  ของรางวัล 100,000.00               100,000.00               100,000.00                - เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่

-                         -                         20,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญแจกบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์แก่สหกรณ์

8.3 อาหารและเคร่ืองด่ืม 110,000.00               73,987.00                 110,000.00                - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม การประชุมใหญ่

8,000.00                  8,000.00                  8,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงคณะกรรมการกลางการเลือกต้ัง 15 ท่าน ตามระเบียบสหกรณ์

50,000.00                 16,200.00                 50,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสมาชิกร่วมประชุมใหญ่

8.6 ค่าถ่ายวีดีโอ/วีทีอาร์ 2,000.00                  2,000.00                  5,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายรูปและค่าถ่ายวีดีโอ

8.7 ค่าท าบัตร , คูปอง 2,000.00                  4,017.20                  5,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าท าบัตรเลือกต้ังประธานและกรรมการ/จับรางวัลประชุมใหญ่

8.8 อื่นๆ 10,000.00                 2,269.00                  10,000.00                  - อื่นๆ ในการประชุมใหญ่

         8.2.3  ของขวัญแจกบุคคลอื่นท่ีท า

ประโยชน์แก่สหกรณ์

8.4 เบี้ยเล้ียงกรรมการกลางการเลือกต้ัง

8.5 ค่าเบี้ยเล้ียงสมาชิกร่วมประชุมใหญ่

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

6
2

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565                  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด  



ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง (บาท)

9) ค่าที่ปรึกษา 10,000.00                 -                         30,000.00                 - เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ

10) ค่ากิจกรรมสหกรณ์ 40,000.00                 -                         50,000.00                 - เพื่อร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสหกรณ์ (งานกีฬาสหกรณ์, งานแสดงมุทิตาจิต,

ร่วมงานรดน้ าด าหัวของส่วนราชการเนื่องในวันสงกรานต์และอื่นๆ

11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิสามัญ 200,000.00               -                         200,000.00               - กรณีมีเหตุอันจ าเป็นที่ต้องขอมติจากสมาชิก

12) เงินส ารองทั่วไป -                         -                         200,000.00               - เพื่อจ่ายกรณีทุนสะสมต่างๆ ไม่เพียงพอ เช่น ทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนอื่นๆ

-                         526,108.50               600,000.00                - เพื่อต้ังหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี (ตามระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

14) อ่ืนๆ 10,000.00                 1,500.00                  10,000.00                  - เพื่อจ่ายเป็นค่าขนเอกสารไปท าลายและอื่นๆ

รวม 11,782,600.00         8,450,201.49           17,080,100.00         

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายได้เฉพาะหมวด ยกเว้น ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายในสินทรัพย์

ปี 2565 ป2ี566

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายไป (บาท) ขอตั้ง

1) ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้ส านักงาน 95,000.00                 77,965.69                 100,000.00               - เพื่อจ่ายค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้ส านักงาน

2) ค่าตัดจ่ายจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร -                         - เพื่อค่าตัดจ่ายจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

3) ค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์ 250,000.00               208,062.01               250,000.00               - เพื่อค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์ (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) ตัดด้วยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้ประโยชน์ที่

เราคาดว่าจะได้รับ เป็นวิธีตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

รวม 345,000.00               286,027.70               350,000.00               

รวมทั้งสิ้น 12,127,600.00         8,736,229.19           17,430,100.00         

มตทิี่ประชมุ :  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมตอินุมัตงิบประมาณรายรับ-จา่ยของสหกรณ์ประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดที่น าเสนอ

13) หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี

หมวด/รายการ หมายเหตุ

หมวดรายจ่าย หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี         ส      สอ.ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด ประจ าปี 2565 



วาระที ่4.5  เรื่องพิจารณาอนุมตัแิผนด าเนินงาน ประจ าป ี2566

              คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์ พษิณุโลก จ ากดั ขอเสนอแผนงานประจ าป ี2566 เพื่อใหท้ี่ประชมุใหญส่ามญั

พจิารณาอนมุติัตามความในขอ้บงัคับ ขอ้ 63(7)

"เปน็สหกรณ์ชั้นน า  เต็มใจใหบ้ริการ  สวัสดิการล้ าเลิศ  บริหารจดัการด้วยความโปร่งใส 

 ใส่ใจสมาชกิ ภายใต้เศรษฐกจิพอเพยีง"

1. ส่งเสริมการออมและเพิ่มรายได้ใหแ้กส่มาชกิ

2. แกป้ญัหาหนี้สินสมาชกิ ควบคู่พฒันาคุณภาพชวีิตสมาชกิและครอบครัวใหดี้ขึ้น และมคีวามสุข

    ในการด ารงชพี

3. ใหกู้้ยมืเงินแกส่มาชกิเพื่อการอนัจ าเปน็ และมปีระโยชนเ์ทา่นั้น

4. พฒันาการใหส้วัสดิการ บริการ และบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ

5. จดัการศึกษาอบรมแกบ่คุลากรของสหกรณ์

6. สร้างความร่วมมอืระหว่างสหกรณ์ และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง และการใหค้วามชว่ยเหลือชมุชนและสังคม

1. สมาชกิมคุีณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

2. สมาชกิมคีวามพงึพอใจ และเหน็คุณค่าในผลิตภณัฑ์และบริการของสหกรณ์

3. เปน็สหกรณ์แหง่ความสุข (สมาชกิ เจา้หนา้ที่ กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง)

1. สหกรณ์บรรลุวิสัยทศัน ์พนัธกจิ เปา้หมาย และวัตถปุระสงค์ของสหกรณ์

2. สหกรณ์บรรลุตามความคาดหวัง และความต้องการของคนในองค์กร

3. สหกรณ์สามารถชว่ยเหลือชมุชน / สังคม และไมส่ร้างผลกระทบในแง่ร้ายใหสั้งคม

4. คนในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งมคีวามสุข

เปา้หมายการด าเนินงาน ประจ าป ี2566
ป ี 2565 (คน) ป ี 2566 (คน) เพ่ิม (คน)

1.  สมาชกิเพิ่ม  24 29 5

     1.1 สมาชกิสามญั 18 18 0

     1.2 สมาชกิสมทบ 6 11 5

1. วิสัยทัศน์ 

2. พันธกิจ 

3. เป้ำหมำย 

4. วัตถุประสงค์ 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2566
ปี  2565 (บาท) ปี  2566  (บาท) เพ่ิม (บาท)

2.  เพิ่มทุนด าเนินงานขึ้น

     2.1 ทุนเรือนหุ้น 802,418,770.00 847,418,770.00 45,000,000.00

     2.2 เงินรับฝาก

             2.2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 182,840,311.26 222,840,311.26 40,000,000.00

             2.2.2 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 0.00 0.00 0.00

3.  ให้บริการสินเช่ือในวงเงิน (ระหว่างปี)

     3.1  เงินกู้ฉกุเฉนิ 174,945,600.00     194,945,600.00     20,000,000.00       

     3.2  เงินกู้สามัญ 1,043,376,197.00   1,093,376,197.00   50,000,000.00       

     3.3  เงินกู้พิเศษ-เพื่อสวัสดิการประกนั 34,656.00            134,656.00           100,000.00           

     3.4  เงินกู้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้ 10,200,000.00       30,200,000.00       20,000,000.00       

     3.5  เงินกู้พิเศษ-เพื่อปลดหน้ีบัตรเครดิต 34,663,000.00       64,663,000.00       30,000,000.00       

     3.6  เงินกู้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 0.00 20,000,000.00       20,000,000.00       

4.  ประมาณการก าไรสุทธิ 54,125,760.81       45,700,900.00       (8,424,860.81)        

5.  แผนการกู้เงินในการด าเนินงาน 300,000,000.00     300,000,000.00     0.00

6.  แผนการจา่ยคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก  47 คน 0.00 35,000,000.00       35,000,000.00

7.  แผนการใช้ทุนสะสม

     7.1  แผนการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมสมาชิก,กรรมการ 350,000.00           

            เจา้หน้าท่ีสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกจิการ

     7.2  แผนการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ (ทุนการศึกษาบุตร) 250,000.00           

     7.3  แผนการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ (ทุนบริจาค) 100,000.00           

     7.4  แผนการใช้ทุนอื่นๆ  (เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์)

หมายเหต ุ แผนการคืนหุ้นให้กบัสมาชิก ในขอ้ 6 ตามขอ้บังคับฉบับใหม่ ปี 2566 ซ่ึงให้จา่ยได้ไม่เกนิยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น

จากปี 2564 (เพิ่ม 35,821,800.00 บาท)  และจะคืนให้กบัสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามขอ้บังคับในขอ้ 11 คุณสมบัติของสมาชิก

ท่ีสามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วนเท่าน้ัน

มตทิี่ประชมุ :  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตแิผนการด าเนินงานและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2566

ตามที่น าเสนอ
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วาระที ่4.6  เรื่องพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคับสหกรณ์
เลขานุการ           ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30 ในการประชุมคร้ังที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

วาระท่ี 5.11 ท่ีประชุมได้ปรึกษาหารือและลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับ  โดยยกเลิกขอ้บังคับฉบับเดิม คือ

ฉบับ พ.ศ. 2563 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเสียท้ังหมด และให้ใช้ขอ้บังคับฉบับใหม่ คือ ฉบับ พ.ศ.2566 แทน  ตามร่างขอ้บังคับ

ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว  เพื่อให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจบุัน  และเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ

          รายละเอียดตามร่างขอ้บังคับสหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จ ากัด พ .ศ. 2566 ที่แนบให้

          ร่างขอ้บังคับฯ ท่ีมีการเพิ่มเติมใน หมวด 3  มีขอ้เพิ่มเติม ดังน้ี

                สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกนิร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายน้ันถอือยู่

      ขอ้ 11 คุณสมบัตขิองสมาชกิที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางสว่น มีดังน้ี

(1)    เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ

(2)    ต้องพ้นจากงานประจ า

(3)    ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกนั

(4)    ไม่เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ

มตทิี่ประชมุ :  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตเิห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเตมิขอ้บังคับสหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณโุลก จ ากัด

               ขอ้ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางสว่นระหวา่งเป็นสมาชกิ เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจบุันและไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จงึจะ

จา่ยคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แกส่มาชิกในระหว่างท่ียงัเป็นสมาชิกได้

                คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจดัท าแผนและวงเงินการจา่ยคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถดัไป เสนอต่อที่

ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้ค านวณวงเงินการจา่ยในปีถดัไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซ่ึงให้จา่ยได้ไม่เกนิยอดทุนเรือน

หุ้นท่ีเพิ่มขึ้น

                เมื่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจา่ยเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกนิร้อยละ 5 ของ

จ านวนสมาชิกท้ังหมดที่มีอยู่ ณ วันส้ินปีทางบัญชีท่ีผ่านมา

                ขอ้ก าหนดต่างๆ เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์การพิจารณาการจา่ยคืนค่าหุ้น ล าดับการจา่ย และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์
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วาระที ่4.7  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และก าหนดค่าตอบแทน ป ี2566

                 

คณะกรรมการด าเนนิการจงึมมีติใหส้หกรณ์ฯ ประกาศรับสมคัรผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน 2 คน โดยวาระในการ

ด ารงต าแหน่ง 1  ป ี ทั้งนี้ผู้สมคัรต้องมคุีณสมบติัดังนี้

1.  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  หรือหนว่ยงานอื่นที่ได้รับการรองรับจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์

2.  ต้องไมม่ลัีกษณะต้องหา้มตามระเบยีบของนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการ พ .ศ.2563

ผู้สนใจสมคัรผู้ตรวจสอบกจิการติดต่อขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัร  ได้ที่ส านกังานสหกรณ์ฯ ต้ังแต่วันที่ 28 พฤศจกิายน - 2 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนนิการจะเสนอรายชื่อผู้สมคัรที่จะเปน็ผู้ตรวจสอบกจิการใหท้ี่ประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี2565 พจิารณา

เลือกต้ังต่อไป

รายชื่อผู้สมคัรผู้ตรวจสอบกิจการประจ าป ี2566

1. นายปรีชา  ทองยิ้ม

2. นางสาวขวัญยนื  โพธิ

ใหส้หกรณ์มผู้ีตรวจสอบกจิการซ่ึงสามารถตรวจสอบการเงินและการบญัชขีองสหกรณ์เพื่อประเมนิผลและเสนอแนะและสามารถ

ตรวจสอบการด าเนนิการด้านต่าง ๆ เพื่อประเมนิผลการปฎบิติังานรวมถงึใหค้ าแนะน าและขอ้ปรึกษาเกี่ยวกบังานสหกรณ์มผู้ีเสนอชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปรีชา  ทองยิ้ม

2. นางสาวขวญัยนื  โพธิ

และก าหนดค่าตอบแทนดังนี้ คือ  2,000  บาท/คน/เดือน

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มมีตเิลอืก นายปรีชา ทองยิ้ม และนางสาวขวัญยนื โพธิ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

       สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด ประจ าปี 2566 โดยก าหนดค่าตอบแทน 2,000 บาทตอ่คนตอ่เดอืน 

         (ไมม่สี ารองเพราะมผู้ีสมคัรเพยีง 2 คน)

พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ. 2542 
 มำตรำ 53  ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจกำร ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั งจำกสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก   
 เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์แล้วท ำรำยงำนเสนอต่อที่ประชุมใหญ ่

อำศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2563 
ข้อ 94  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ
กิจการตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์  จ ำนวนสองคน   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ์
ข้อ 94/1  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผู้
ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดแล้วน าเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการผ่านการ
คัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งและให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด  จ านวนสองคน เป็นตรวจสอบกิจการหากมีคะแนนเท่ากันให้
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวนสองคน 
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วาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน  ประจ าปี 2566
          ประธานในท่ีประชุม  แจง้ว่า  พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา  69  ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ังผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ

บัญชีของสหกรณ์  และเน่ืองจากสหกรณ์มีทุนด าเนินงานเกนิกว่า 100 ล้านบาท จงึต้องจดัจา้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจรับรอง

งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั ประจ าปีบัญชี 2566

มผู้ีสอบบัญช ีเสนอให้บริการ 2 ราย โดยที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการเสนอที่ประชมุใหญ ่ดงัน้ี

ขอ้เสนอให้บริการ

เป็นผู้สอบบัญชี  - สหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการช่วยรบที่ 3 จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภธูรจงัหวัดอตุรดิตถ ์จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภธูรจงัหวัดพิษณุโลก จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขศรีสะเกษ จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยส์ามัญศึกษาชัยภมูิ จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสุโขทัย จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยม์ณฑลทหารบกที่ 35 จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพย ์ป พัน 20 จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุโขทัย จ ากดั

 - สหกรณ์บริการครูแพร่

 - สหกรณ์บริการโรงพยาบาลแพร่ จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ ากดั

 - ที่ปรึกษาประเภท A ด้านบัญชีการเงิน ของกระทรวงการคลัง

ประสบการณ์งานสอบบัญชีของส านักงานในปีที่ผ่านมา

 - สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจน่าน จ ากดั

เป็นผู้สอบบัญชี  - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลก าแพงเพชร จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยเ์จา้หน้าที่สหกรณ์น่าน จ ากดั

 - สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดน่าน จ ากดั

ฯลฯ

รายการอื่นๆ ท่ีไม่ได้แสดงเป็นไปตามหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี  จงึขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติจา้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566

มตทิี่ประชมุ  1.  ที่ประชมุไดเ้ลอืกตั้ง บริษัท แอลพีเอ็น ออดทิติ้ง กรุ๊ป จ ากัด โดย ดร.พัชราภรณ ์ลมิปิอังคนันต ์ เป็นผู้สอบบัญชี

               2.  ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ีส าหรับปีบัญช ี2566  จ านวน  65,000  บาท

ผลงาน

1. บริษัท แอลพีเอ็น ออดทิติ้ง กรุ๊ป จ ากัด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

65,000 บาท แผนการปฏบิัติงาน

เขา้ตรวจระหว่างปีอยา่งน้อย ปีละ

 2-3 คร้ัง หรือมากกว่าตามความ

เหมาะสม โดยมีจ านวนผู้ช่วย/

ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน

ปัจจบุันได้รับงานสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ปี 2565 จ านวน 18 

สหกรณ์ อาทิเช่นโดย ดร.พัชราภรณ ์ลมิปิอังคนันต์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชรีับอนุญาต 5945

2. ส านักงานตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

70,000 บาท แผนการปฏบิัติงาน

เขา้ตรวจระหว่างปีอยา่งน้อย ปีละ

 2-3 คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า 2 วัน

ท าการ โดยมีจ านวนผู้ช่วย/ผู้สอบ

บัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน

โดย นายณรงค์ อินทิพย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชรีับอนุญาต 6146

ผู้เสนอบริการ
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วาระที่ 4.9  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 31/2566

           ตามขอ้บังคับของสหกรณ์  ขอ้ 64 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ

หน่ึงคนและกรรมการอื่นอกีสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก

คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 30/2565 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2564

เสนอการสรรหาคณะกรรมการชุดท่ี 31 ประจ าปี 2566 ไว้ดังน้ี

1.  คณะกรรมการด าเนินงาน ชุดท่ี 30/2565 อยู่ตามวาระและออกตามวาระ จ านวน 15 ท่าน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี

ล าดบั วาระ / ปี

1 นายพยงุศักด์ิ เขยีวทับทิม อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

2 ว่าท่ี ร.ต.สมชาย คงกลุ อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

3 นายนพดล ราศรีชัย อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

4 นางปราณี เรืองศิริ อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

5 นายปรีชา เกตุมีแสง อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

6 นายบุญเลิศ สุวรรณเวช ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

7 นายสมศักด์ิ อุ่นบุญ ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

8 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

9 นางสาวเพ็ญประภา คนเท่ียง ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

10 นายวิทยา นวลศรี อยู่ตามวาระ วาระที่  2  ปี  1

11 นายเลียม บุญเกดิกลู อยู่ตามวาระ วาระที่  2  ปี  1

12 นายรุ่งโรจน์ งามสอาด ออกตามวาระ และหยดุตามวาระ วาระที่  2  ปี  2

13 นายสมหมาย จ าปีทอง ออกตามวาระ และหยดุตามวาระ วาระที่  2  ปี  2

14 นายคมสันต์ คงคอน ออกตามวาระ และหยดุตามวาระ วาระที่  2  ปี  2

15 นายสาโรจน์ ทับทิม ออกตามวาระ และหยดุตามวาระ วาระที่  2  ปี  2

2.  ให้เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพิ่มอกี 8 คน ในต าแหน่งประธาน 1 คน และกรรมการ 7 คน

3.  ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการชุดท่ี 31/2566 เปิดรับสมัครวันที่ 23 พฤศจกิายน - 2 ธันวาคม 2565 ลงคะแนนสรรหา

กรรมการด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 - 16.00 น.ณ บริษัทไทยแอโรว์ จ ากดั (โรงงานพิษณุโลก)

4.  ค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการกลางการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 31/2566 เพื่อให้อ านาจจดัการการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาจ านวน 15 ท่าน  ประธานกรรมการสรรหา 1 ท่าน คือ นายสาโรจน์ ทับทิม

สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณช์ดุที่ 31/2566 ตามระเบียบของสหกรณ ์ดงัน้ี

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์เลือกกรรมการด าเนินการเพิ่มอกี 8 คน ในต าแหน่ง ประธาน 1 คน และกรรมการ 7 คน ลงคะแนนสรรหา

ในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สถานท่ี บริษัทไทยแอโรว์ จ ากดั (โรงงานพิษณุโลก) เร่ิมเวลาลงคะแนน  11.00 - 16.00 น. 

เร่ิมนับบัตรเวลา 16.00 - 18.00 น.

ชื่อ-นามสกุล สถานะ
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จ านวนสมาชกิสามญัทั้งหมด 1,889 คน 100.00 %

มาใชสิ้ทธิ์ 982 คน 51.99 %

ไมม่าใชสิ้ทธิ์ 907 คน 48.01 %

บตัรดี 867 คน 88.29 %

บตัรเสีย 32 คน 3.26 %

ไมป่ระสงค์ลงคะแนน 83 คน 8.45 %

หมายเหตุ  * คือ จ านวนสมาชกิ ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2565

จ านวนผู้สมคัรเขา้รับการสรรหาต าแหนง่ประธาน 1 ทา่น และได้แสดงคะแนนตามตารางโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปนอ้ยสุด

หมายเลข คะแนน ล าดบัที่ได้

ผู้สมคัร 1 2 3 4 5 ที่ได้ รับเลอืก

1 นายสมศักด์ิ  อุ่นบญุ 467 400 867       1

จ านวนสมาชกิสามญัทั้งหมด 1,889 คน 100.00 %

มาใชสิ้ทธิ์ 982 คน 51.99 %

ไมม่าใชสิ้ทธิ์ 907 คน 48.01 %

บตัรดี 962 คน 97.96 %

บตัรเสีย 10 คน 1.02 %

ไมป่ระสงค์ลงคะแนน 10 คน 1.02 %

หมายเหตุ  * คือ จ านวนสมาชกิ ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2565

จ านวนผู้สมคัรเขา้รับการสรรหาต าแหนง่กรรมการทั้งหมด 10 ทา่น และได้แสดงคะแนนตามตารางโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปนอ้ยสุด

หมายเลข คะแนน ล าดบัที่ได้

ผู้สมคัร 1 2 3 4 5 ที่ได้ รับเลอืก

10 นายบญุเลิศ  สุวรรณเวช 144 152 140 165 114 715       1

1 นางสาวบญุญานชุ  เพชรนลิ 103 106 197 121 82 609       2

9 นางวันดี  มอ่มดี 108 125 131 123 93 580       3

3 นางสาวภทัรสุดา  แสงสวัสด์ิ 107 129 112 115 105 568       4

4 นางสาวนชุนาตร  ไชยวุฒิ 106 123 122 114 102 567       5

2 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ 102 100 114 110 97 523       6
5 นายบญุเอก  บญุมี 93 91 91 98 72 445       7

6 นางสาววนดิา  บญุสุคนธกลุ 84 85 89 101 60 419       8

8 นางสาวสิริกร  ดอนดีไพร 69 58 70 61 52 310       9

7 นางพนารัตน ์ ยอดจนัทร์ 53 61 75 61 36 286       10

หมายเหตุ  สมาชกิสมทบ  ไมม่สิีทธิ์ออกเสียงในการลงคะแนนสรรหา  ตามขอ้บงัคับสหกรณ์ฯ

ชื่อผู้สมคัร
สรุปคะแนนกรรมการ (บอร์ด)

ต าแหน่งประธาน

รายการ จ านวน เปอร์เซ็น

เลอืกต าแหน่งประธาน ไดเ้พียง 1 ทา่น

ชื่อผู้สมคัร
สรุปคะแนนประธาน (บอร์ด)

ต าแหน่งกรรมการ

รายการ จ านวน เปอร์เซ็น

เลอืกต าแหน่งกรรมการได ้7 ทา่น

* 

* 
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ล าดบั สถานะ ตามวาระ / ปี

1 นางสาวบุญญานุช เพชรนิล อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  1

2 นางวันดี ม่อมดี อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  1

3 นางสาวภทัรสุดา แสงสวัสด์ิ อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  1

4 นางสาวนุชนาตร ไชยวุฒิ อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  1

5 นายบุญเอก บุญมี อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  1

6 นายพยงุศักด์ิ เขยีวทับทิม อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  2

7 ว่าท่ี ร.ต.สมชาย คงกลุ อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  2

8 นายนพดล ราศรีชัย อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  2

9 นางปราณี เรืองศิริ อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  2

10 นายปรีชา เกตุมีแสง อยู่ตามวาระ วาระที่ 1  ปี  2

11 นายสมศักด์ิ อุ่นบุญ อยู่ตามวาระ วาระที่ 2  ปี  1

12 นายบุญเลิศ สุวรรณเวช อยู่ตามวาระ วาระที่ 2  ปี  1

13 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ อยู่ตามวาระ วาระที่ 2  ปี  1

14 นายวิทยา นวลศรี อยู่ตามวาระ วาระที่ 2  ปี  2

15 นายเลียม บุญเกดิกลู อยู่ตามวาระ วาระที่ 2  ปี  2

มตทิี่ประชมุ :  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตแิตง่ตั้งกรรมการที่ผ่านการคัดเลอืกและกรรมการ

        ที่อยู่ในวาระเพ่ือเป็นกรรมการด าเนินงาน ชดุที่ 31/2566

วาระที่ 4.10 เรื่องเงนิรอจ่ายคืน (คงค้าง)
เน่ืองด้วยการบริหารงานสหกรณ์ฯ ครบรอบทางบัญชี ปี 2565 แล้ว หลังจากการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ได้มี

การจา่ยเงินปันผล, เงินเฉล่ียคืนและเงินรอจา่ยคืน (ลาออก) แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกบางส่วนไม่ได้มาติดต่อขอรับเงิน

ดังกล่าว จงึท าให้มีเงินค้างจา่ยคืนแกส่มาชิกเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 7,736.00 บาท (เจด็พันเจด็ร้อยสามสิบหกบาทถว้น)

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี

เงินปันผล จ านวน 7,659.00                   บาท

เงินเฉล่ียคืน จ านวน -                          บาท

เงินรอจา่ยคืน (ลาออก) จ านวน 77.00                       บาท

รวม 7,736.00                  บาท

ดังน้ันสหกรณ์ฯ   จงึแจง้ให้เพื่อนสมาชิกท่ียงัไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากสหกรณ์  ให้มาติดต่อขอรับเงินและหากไม่มา

ติดต่อขอรับเงินกบัทางสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ฯ จะด าเนินการตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอาศัย

ท่ี กษ 0406/ว.25758  ลงวันท่ี  25 สิงหาคม  2540  ต่อไป

จงึเรียนมาให้สมาชิกรับทราบทุกท่าน และทางสหกรณ์ฯ จะท าการปิดประกาศให้สมาชิกรับทราบ ณ ที่ท าการสหกรณ์

มตทิี่ประชมุ :  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินุมัตเิงนิรอจ่ายคืนให้สมาชกิตามที่น าเสนอ

วาระกรรมการด าเนินงาน ชดุที่ 31/2566

ชื่อ-นามสกุล
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วาระที่ 5.1   ส านักงานสหกรณจั์งหวัดพิษณโุลก

วาระที่ 5  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

                 วันเสาร์ที่ 11 กมุภาพันธ์ 2566 ชว่งเชา้เวลา 09.00 น. เขา้ร่วมประชมุใหญส่ามัญประจ าปีบัญชส้ิีนสุด 31 ธันวาคม 2565 

สอ.ไทยแอโรว์พิษณุโลก วันนี้ยนิดีกบัสมาชกิทุกท่าน เนื่องจากดีกว่าปีที่แล้วส าหรับบรรยากาศการประชมุใหญ ่สอ.ไทยแอโรว์พิษณุโลก 

คิดอยูเ่สมอว่าทุกอยา่งต้องมีทางออก หากทุกคนร่วมมือร่วมใจซ่ึงกนัและกนั สหกรณ์ฯ เป็นงานถอ้ยทีถอ้ยอาศัยกนั เป็นงานที่แบ่งรับแบ่ง

สู้กนั เป็นงานที่เฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุข เพราะฉะนั้นอะไรที่คิดต่างกนั หากคุยกนัด้วยเหตุด้วยผล คุยด้วยหลักการ ไม่คุยด้วยความอคติ ส่ิงนั้น

ถอืได้ว่าเป็นการท าประโยชน์ให้ส่วนรวมเป็นที่สุด หากไม่มีส่ิงที่กล่าวมานี้กจ็ะเป็นการทะเลาะ กข็อให้ทะเลาะเพียงแค่ในห้องประชมุเมื่อ

ออกจากห้องกย็งัคงรักใคร่กนัเป็นการดี แต่หากทะเลาะกนัแล้วน าไปสู่การเบาะแว้ง ไม่มองหน้ากนั มีอคติต่อกนั การท างานส่วนรวมกจ็ะ

โดนเบรคไปด้วย จะน ามาซ่ึงขาดความร่วมมือร่วมใจกนั

2. สหกรณ์ต้องไม่ขาดทุน ส่งเสริมสหกรณ์อยูก่บัท่านมาหลายปียงัไม่เคยขาดทุน แต่เป็นไปได้หากมีการขา้มหรือลัดขัน้ตอนการพิจารณา

การให้เงินกู้

   - กรรมการเงินกูต้้องระวังการบริหารความเส่ียงในการปล่อยเงินกู ้เพราะเป็นเงินของสมาชกิหลายๆคนอยูใ่นนั้น

   - ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมาจากการปล่อยสินเชือ่ไม่มีคุณภาพ วันนี้มีค่าเผ่ือห้าแสนกว่าบาท ปัญหาไม่ได้เกดิจากคนค้ าประกนัเงินกู ้แต่

เกดิจากผู้กูต้้องท าให้เสียค่าใชจ้า่ยในการฟ้องร้องด าเนินคดี และถกูต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

   - ค่าใชจ้า่ย ปีนี้กรรมการต้ังก าไรเท่ากบัปีที่แล้ว หากลดค่าใชจ้า่ยได้เท่าไรก าไรกม็ากขึน้เท่านั้น ประสิทธิภาพที่สหกรณ์ไม่ขาดทุนคือ

เร่ืองของก าไร

   - ขอ้มูลการทุจริต สหกรณ์มีชอ่งทางการเขา้ไปดูขอ้มูลของตัวเองผ่านแอพพลิเคชัน่ ผ่านมือถอื เพื่อตรวจสอบขอ้มูลความถกูต้องต่างๆได้

 หากไม่ถกูต้องสามารถทักท้วงได้

   - ค่าเส่ือมราคา ต้องขอบคุณบริษัทไทยแอโรว์ ที่อ านวยความสะดวกให้ทุกอยา่งไม่ว่าค่าน้ า ค่าไฟ ค่าส านักงาน

   - หนี้สมาชกิที่ช าระไม่ได้ ตามหนี้ เกบ็หนี้ หากเกบ็ไม่ได้กจ็ะเขา้กระบวนการฟ้องร้องด าเนินคดี แต่กไ็ม่อยากให้มี ส่วนคนค้ าสองคน

ช าระรวมกนัไม่เท่าคนกูก้ส็ามารถท าได้แต่งวดสุดท้ายต้องหมด หากไม่หมดกต้็องฟ้องร้องด าเนินคดี

   - หนี้สงสัยจะสูญปีนี้ห้าแสนกว่าบาท สหกรณ์ออมทรัพยย์อมรับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญได้ไม่เกนิหนึ่งเปอร์เซ็น หากดูของสหกรณ์แล้ว

น้อยมาก หากเทียบกบัก าไรไม่ถงึหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ถอืว่ายอมรับได้

                 วันนี้สมาชกิน่าจะอา่นขอ้บังคับสหกรณ์กนัหมดแล้ว เนื่องจากไม่มีสมาชกิท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ซ่ึงขอ้บังคับถอืเป็น

รัฐธรรมนูญของสหกรณ์ ผ่านฉนัทามติและได้รับจดทะเบียนจากรองนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินกจิการของสหกรณ์

1. ประสิทธิภาพการควบคุมเงินของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นห่วงกบัสหกรณ์ที่ปิดบัญชไีม่ได้ตามเง่ือนไขการปิดบัญชภีายใน 30 วัน

 แต่ในส่วนของสอ.ไทยแอโรว์พิษณุโลก ปิดบัญชใีนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ฝ่ายจดัการใชเ้วลาปิดบัญชแีละรับรองงบการเงินในวันที่ 21

 มกราคม 2566 หมายความว่าไม่ถงึ 30 วัน กส็ามารถปิดบัญชไีด้แล้ว ยกความดีให้กบักรรมการและฝ่ายจดัการของท่านด้วย
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วาระที่ 5.2   ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณพิ์ษณโุลก

วาระที่ 5.3  อ่ืน ๆ

ไม่มีผู้น าเสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ประธานในที่ประชมุ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชมุใหญส่ามัญ ประจ าปี 2565 ในวันนี้และขอปิด

การประชมุ   

ปิดประชมุ  เวลา 13.27 น.

ประธานในที่ประชมุ

เลขานุการบันทึกการประชมุ

ลงชือ่.......................................................................       

         (นายรุ่งโรจน์  งามสอาด)

ลงชือ่ ว่าที่ ร.ต......................................................       

        (สมชาย  คงกลุ)

ส่ิงที่อยากจะฝากไว้กบัสหกรณ์ คือส่ิงที่กระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ เร่ืองของค่าใชจ้า่ยทางบัญชทีี่เกดิขึน้ ส่งผลให้คะแนนการ

ประเมินระดับชัน้ลดลงได้ การเรียกเกบ็ลูกหนี้ที่ผิดนัดต้ังแต่ 3 งวดขึน้ไปไม่ได้ ค่าใชจ้า่ยหนี้สงสัยจะสูญจะแสดงในงบการเงิน 20% ของ

เงินต้นหนี้นั้น หากสหกรณ์จะมีก าไรเพิ่มขึน้กต้็องกลับไปแกไ้ขกระบวนการตรงนี้ให้ดี เพื่อจะได้ถกูต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญน้อยลงจนถงึ

ไม่ถกูต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเลยกจ็ะเป็นการดี
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ประเภทสมาชิก
1 = สามัญ, 2 = สมทบ

1 5978 นาง วาสนา น้อยผา 31 มกราคม 2565 1
2 5979 น.ส. เยาวเรศ เกษาคม 31 มกราคม 2565 1
3 5980 นาง นันทนา ศฤงฆ์อนันต์ 31 มกราคม 2565 1
4 05041 น.ส. วรรณิศา สังข์นาค 31 มกราคม 2565 2
5 06012 น.ส. สุชาดา กล่ินใจ 31 มกราคม 2565 2
6 5981 น.ส. วยิะดา ทองเต่ามก 28 กุมภาพันธ ์2565 1
7 5982 น.ส. จารุวรรณ ก้อนคง 28 กุมภาพันธ ์2565 1
8 04030 นาย นิพัฒน์พงษ์ ศีลจนัทร์ 28 กุมภาพันธ ์2565 2
9 05042 น.ส. สมใจ โพธิเ์กิด 28 กุมภาพันธ ์2565 2
10 5983 นาย เดชา บุญเม่น 31 มีนาคม 2565 1
11 5984 นาย อิทธพิันธ์ สุพรรณกูล 31 มีนาคม 2565 1
12 04031 นาง สุปราณี กลปราณีต 31 มีนาคม 2565 2
13 06013 นาย วรวรรณ เอีย่มสงคราม 31 มีนาคม 2565 2
14 5985 นาง ดวงมณี ปานเกิดผล 30 เมษายน 2565 1
15 5986 น.ส. อุทัยทิพย์ เกตุแก้ว 30 เมษายน 2565 1
16 5987 นาย เอกลักษณ์ ม่วงเย็น 31 พฤษภาคม 2565 1
17 5988 น.ส. จนิตนา เท่ียงดี 30 มิถุนายน 2565 1
18 5989 น.ส. วนัเพ็ญ โพธิแ์กมแก้ว 31 กรกฎาคม 2565 1
19 5990 น.ส. รัตนา ใจเดียว 31 กรกฎาคม 2565 1
20 5991 น.ส. นงค์นุช นุชเฉย 31 กรกฎาคม 2565 1
21 5992 น.ส. ฐาปราณี แซวหยวก 31 กรกฎาคม 2565 1
22 5993 น.ส. สมพร ทรงเจริญ 30 กันยายน 2565 1
23 5994 น.ส. อรพิณ นิลสลุด 30 พฤศจกิายน 2565 1
24 5995 น.ส. สมหมาย ช่างต่อ 31 ธนัวาคม 2565 1

ประเภทสมาชิก
1 = สามัญ, 2 = สมทบ

1 0199 นาง วไิลวรรณ ธนสัมบันน์ 31 มกราคม 2565 1
2 0202 นาย ธนิตศักด์ิ ธนากิจววิรรธน์ 31 มกราคม 2565 1
3 5088 นาย ชัยนัส ยอดสงค์ 31 มกราคม 2565 1
4 1427 นาง ดอกรัก นาคแทน 28 กุมภาพันธ ์2565 1
5 5902 น.ส. ธนัญามาศ วงศ์ปัน 28 กุมภาพันธ ์2565 1
6 3146 นาง วราทิต ทองเหลือ 31 มีนาคม 2565 1
7 3309 นาง ขวญัจติ อนุเขต 31 มีนาคม 2565 1
8 3481 นาง น้ าผ้ึง ม่ังอ่อน 31 มีนาคม 2565 1
9 4197 นาง ชนาภา แผดศรี 31 มีนาคม 2565 1
10 5186 นาย อัฐพล พานวไิล 31 มีนาคม 2565 1
11 5469 นาง ยุพิน วรรณเชตุ 31 มีนาคม 2565 1
12 5716 นาย สุชาติ ค าโบสถ์ 31 มีนาคม 2565 1
13 3942 น.ส. วาสนา บุญสิงห์ 31 มีนาคม 2565 1
14 5813 นาง มะลิสา เฟื่องฟุ้ง 31 มีนาคม 2565 1
15 5835 นาง สุภาพร แก้วหล่าย 31 มีนาคม 2565 1
16 05019 น.ส. ดวงสมร ประสมเพชร 31 มีนาคม 2565 2
17 1451 นาง จนิดา อาภาภิวฒัน์ 30 เมษายน 2565 1
18 3442 นาง สุพรรณี ขันทอง 30 เมษายน 2565 1
19 3541 นาง สายรุ้ง ก้อนเครือ 30 เมษายน 2565 1
20 04007 นาย ปรีชา อภิไชยรัตน์ 30 เมษายน 2565 2
21 05027 น.ส. อลิสา บัวส้ม 30 เมษายน 2565 2
22 06005 น.ส. สุพัตรา โตก าแพง 30 เมษายน 2565 2

จ านวนสมาชกิเขา้ใหมร่ะหวา่งป ี2565

จ านวนสมาชกิลาออกจากสหกรณ์ระหวา่งป ี2565

ล าดับ เลขสมาชิก ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ - นามสกุล วนัท่ีเข้าเป็นสมาชิก

ล าดับ เลขสมาชิก ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ - นามสกุล วนัท่ีลาออกจากสมาชิก

ภำคผนวก 
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ประเภทสมาชิก
1 = สามัญ, 2 = สมทบ

23 06008 น.ส. กนกวรรณ วงษ์บุตรดี 30 เมษายน 2565 2
24 06011 น.ส. ดวงเดือน ตาลโยธา 30 เมษายน 2565 2
25 5079 นาย สมชาย เปียค า 30 เมษายน 2565 1
26 3974 น.ส. ลัดดาวลัย์ ยิม้ดี 31 พฤษภาคม 2565 1
27 5610 น.ส. วมิลรัตน์ ทรัพย์สิน 31 พฤษภาคม 2565 1
28 3895 นาง ธารทิพย์ คชนิล 31 พฤษภาคม 2565 1
29 0216 นาง กาญจนา ยาวชัิย 31 พฤษภาคม 2565 1
30 2601 นาง ภัทรพร แย้มพี 31 พฤษภาคม 2565 1
31 3625 น.ส. ล าพรวน ศรีธงชัย 31 พฤษภาคม 2565 1
32 5049 น.ส. สุกัญญา ปรีดาภิรมย์ 31 พฤษภาคม 2565 1
33 5685 น.ส. น้ าเงิน อ่อนดาบ 31 พฤษภาคม 2565 1
34 05025 น.ส. กัลยาณี ท่อนส าโรง 31 พฤษภาคม 2565 2
35 06006 น.ส. จรุา พึ่งทรัพย์ 31 พฤษภาคม 2565 2
36 05017 นาย เอกลักษณ์ ม่วงเย็น 31 พฤษภาคม 2565 2
37 3479 น.ส. กาญจนา จนัทร์ภูมิ 30 มิถุนายน 2565 1
38 3543 นาง ไพเราะ ปานโท้ 30 มิถุนายน 2565 1
39 5776 นาย ชัช ยืนยาว 30 มิถุนายน 2565 1
40 5831 น.ส. วราภรณ์ ทองสนิท 30 มิถุนายน 2565 1
41 5921 นาย จรีพันธ์ ออมสิน 30 มิถุนายน 2565 1
42 2772 นาง เสาวรี นุ่มโฉม 31 กรกฎาคม 2565 1
43 4482 น.ส. โชติกา บัวเล็ก 31 กรกฎาคม 2565 1
44 2705 นาง วาสนา เครือมี 31 กรกฎาคม 2565 1
45 3714 น.ส. อารีย์ ทนแตะ 31 กรกฎาคม 2565 1
46 4569 นาง สร้อยสน สุขกรึงมี 31 กรกฎาคม 2565 1
47 5245 นาง ดาวรุ่ง อ่ าศรี 31 กรกฎาคม 2565 1
48 5480 นาง จนิดา ค ามี 31 กรกฎาคม 2565 1
49 5948 นาง เอือ้อารีย์ โรจน์ทองค า 31 กรกฎาคม 2565 1
50 5889 น.ส. สายทอง อินทร์มี 31 กรกฎาคม 2565 1
51 4169 น.ส. จนัทร จขู า 31 กรกฎาคม 2565 1
52 1923 นาง นิษฐกานต์ พัดเถือ่น 31 กรกฎาคม 2565 1
53 1481 น.ส. สมพร ทรงเจริญ 31 สิงหาคม 2565 1
54 1203 นาง สมพงษ์ มาไชยนาม 31 สิงหาคม 2565 1
55 05035 น.ส. สุภาภรณ์ ล้วนโค 31 สิงหาคม 2565 2
56 5549 นาง จรีนันท์ เกิดช่ืน 30 กันยายน 2565 1
57 5779 น.ส. จฑุามาศ เปี้ยสุข 30 กันยายน 2565 1
58 5936 นาง จรัิชญา ปิ่นสกุล 30 กันยายน 2565 1
59 5231 น.ส. ลัชธติา สินทับ 30 กันยายน 2565 1
60 5674 น.ส. ศิริวรรณ วนัแย้ม 30 กันยายน 2565 1
61 1486 น.ส. นพพร วงศ์อาสา 31 ตุลาคม 2565 1
62 4562 น.ส. ชัญญา กันยายอง 30 พฤศจกิายน 2565 1
63 06010 น.ส. อรุณยุพา กลองชัย 30 พฤศจกิายน 2565 2

ประเภทสมาชิก
1 = สามัญ, 2 = สมทบ

1 3348 นาง อุไรวรรณ โตทอง 31 มีนาคม 2565 1
2 2982 น.ส. เกษร บุญแท้ 30 เมษายน 2565 1
3 5918 น.ส. ณัฐกานต์ เมืองมา 31 ธนัวาคม 2565 1

จ านวนสมาชกิลาออกจากสหกรณ์ระหวา่งป ี2565

ล าดับ เลขสมาชิก ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ - นามสกุล วนัท่ีลาออกจากสมาชิก

จ านวนสมาชกิเสยีชวีติระหวา่งป ี2565

ล าดับ เลขสมาชิก ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ - นามสกุล วนัท่ีเสียชีวติ
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ภาพกิจกรรม 2565
โครงการอบรมสัมนาสําหรับสมาชิก

หลักสูตร"อุดมการณ์และบทบาทหน้าที�ของสมาชิกกับการพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์และความรู้เกี�ยวกับกฏหมายคํ�าประกัน" ประจําป� 2565

โครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการ,
เจ้าหน้าที�,ผู้ตรวจสอบกิจการ

 
โครงการฝ�กอบรม 

หลักสูตร คณะกรรมการอํานวยการ 
ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน วันที� 12-14 ก.ย. 65

 
 

โครงการอบรมและสัมนา เรื�อง คุ้มครอง
เงินฝากและปราบปรามการฟอก

เงิน(ผ่านระบบZOOM)



ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื�อการ
สงเคราะห์ศพ

 

ภาพกิจกรรม 2565
การจับฉลากทุนการศึกษาบุตร  

125  ทุนๆละ 2,000 บาท
จํานวนเงิน 250,000 บาท

การเลือกตั�งสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์
 ชุดที� 31/2566



นายจงรกัษ์ สพุลจติร์

ประจําปี 2565
ผูต้รวจสอบกิจการ

นางสาวขวญัยนื โพธิ

ฝ�ายจดัการ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

นางสาวสริกิร เนรมติั
เจา้หนา้ที�สนิเชื�อ

นางสาวณฏัฐว์รตัน ์กงเกวยีน
เจา้หนา้ที�บญัชี

นางสาวสริวิมิล สงูเหล็ก
เจา้หนา้ที�การเงิน

และเทคโนโลยสีารสนเทศ

นางสาวกฤษสริ ิวรเมธาพพิฒัน์
เจา้หนา้ที�การเงิน

และธุรการ

นางสาวสารศิา  อิ�มหนาํ
ผูจ้ดัการสหกรณ์

(ลาออกเดือนสงิหาคม 2565)



ร่างข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ.2566

230 ม.7 ต.หวัรอ อ.เมอืง 

จ.พษิณโุลก 65000

055-245220 ต่อ 111

Sahakorn.thaiarrow@gmail.com

แสกนคิวอารโ์ค้ด


