การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
*********************
หนา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563

4
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4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป 2564
4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ- รายจายประจําป 2565
4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2565
4.5 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอเสนอแนะจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสหกรณจังหวัดนครสวรรค
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
WING 4 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
305 หมู 5 กองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 60140 โทร. 08 3629 3621
ที่ สอ. 217 / 2564
25 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2564
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
สิ่งที่สงมาดวย รายงานกิจการประจําป 2564 จํานวน 1 เลม
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ชุดที่ 45 กําหนดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค กองบิน 4 และฝายซอม
เครื่องยนต แผนกชางอากาศ กองเทคนิค กองบิน 4 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการประจําป 2564
3.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป 2564
4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565
4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2565
4.5 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565
4.6 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2565
4.7 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565
4.8 พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอเสนอแนะจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสหกรณจังหวัดนครสวรรค
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
จึงเรียนเชิญสมาชิกเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
(เนาวมรัตน ประพัฒนทอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45
ป 2564
iiiiiiiiiiiiiii

1. น.อ.เนาวมรัตน
2. น.อ.จักราวุธ
3. น.อ.นพนันท
4. น.อ.อัคคพร
5. น.อ.จําลอง
6. น.ท.จตุรงค
7. น.ท.ไชโย
8. น.ท.ธีรนารถ
9. น.ท.วีระชาติ
10. น.ท.สรวิชญ
11. น.ท.นิรันดร
12. น.ท.อาดูลย
13. น.ท.อนันต
14. น.ท.มณู
15. น.ท.พิเชษฐ

ประพัฒนทอง
ศรีสุวรรณ
เมืองมีศรี
อวมสําอางค
ปนงาม
รักสุภาพ
ชูหมื่นไวย
ณ บางชาง
อยูคง
พงษเพ็ง
ศึกษา
พานรอง
แหววรอด
แสงประสาท
ปจจัยคา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (1)
รองประธานกรรมการ (2)
รองประธานกรรมการ (3)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
ฝายจัดการ
iiiiiiiiiiiiiii

1. น.ท.พงษศักดิ์
2. นางอรวิภา
3. นางวิภา
4. นางณัฐนิชาช
5. นางเบญจรัตน
6. น.ส.เสาวพักตร
7. นางสุรีรัตน
8. น.ส.จุฑาสกุล
9. น.ส.สุภัทรา
10. นางขวัญเมือง

ทองสุข
สุรเสียง
พิมพา
ปนกลาง
วงษบุญมี
คงงาม
วงษเพ็ชร
เคามูล
บัวเสนาะ
แปนโต

ผูจัดการ
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายสินเชื่อ
ผูชวยหัวหนาฝายการเงิน
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่การเงิน
ลูกจาง

ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาดานกฎหมาย
1. ร.อ.ทินกร
2. นายยุทธพงษ
3. น.ต.อนุกูล

ชาประเสริฐ
งามวิชานน
ศรีโพธิ์

4

ผูตรวจสอบกิจการ
ผูสอบบัญชี
ที่ปรึกษาดานกฏหมาย

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

1

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
**********************
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด หมวด 7 การประชุมใหญ ขอ 63
วรรค 2 ความวา การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ให คณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
บัดนี้สมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ครบองคประชุมตามขอบังคับ คือมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน โดยคณะกรรมการมอบหมายใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
มติที่ประชุมใหญ……………………………………....…………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................. .................
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

3

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
********************
ตามที่สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ไดสงเอกรายงานกิจการประจําป 2564
พรอมสําเนารายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2563 (รายละเอียดตามหนา ผนวก) ใหกับสมาชิก
รวมกันพิจารณาความถูกตองแลวนั้น หากสมาชิกมีขอทักทวงใด ขอใหแจงสหกรณทราบกอนวันประชุมใหญ
หรือแจงในระเบียบวาระนี้ ตอไป
มติที่ประชุมใหญ .............................................................................................................................
.................................................................................................................................. .......................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ........
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
***************

3.1 รายงานกิจการประจําป 2564
3.1.1 จํานวนสมาชิก
เมือ่ สิ้นปทางบัญชี 30 กันยายน 2564 สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,447 คน รายละเอียดดังนี้
รายการ
สมาชิกตนป
สมาชิกเพิ่มขึ้นระหวางป
รวม
สมาชิกลดลงระหวางป
- ลาออก
- ถึงแกกรรม
- โอนยายระหวางสหกรณ
- ใหออกตามขอบังคับ
สมาชิกคงเหลือ

สมาชิก
(คน)
1,409
109
1,518
71
53
8
8
2
1,447

สังกัดหนวยงาน
(คน)
กองบิน 4
กองซอมอากาศยาน 1
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน
แผนกคลังแสง 3
กองบิน 3
หนวยอื่น

921
19
12
10
106
379

3.1.2 ผลการดําเนินงาน ประจําป 2564
สรุปผลการดําเนินงานของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปรียบเทียบกับปกอน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝาก
ทุนสํารอง
เงินใหสมาชิกกู
เงินลงทุนระยะยาว
ทุนดําเนินการ
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ

ผลการดําเนินงาน
ป 2564 (บาท)
270,841,720.00
119,941,005.57
48,240,955.52
444,282,070.56
2,600,000.00
465,778,644.18
22,558,142.04
3,807,051.24
18,751,090.80

6

ผลการดําเนินงาน
ป 2563 (บาท)
251,917,780.00
103,076,974.44
46,317,074.09
410,053,272.73
2,600,000.00
426,702,117.25
20,854,465.08
3,646,201.65
17,208,263.43

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
18,923,940.00
16,864,031.13
1,923,881.43
34,228,797.83
39,076,526.93
1,703,676.96
160,849.59
1,542,827.37

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

3.1.3 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
มูลคาหุน ณ 30 กันยายน 2563
บวก ถือหุนเพิ่มระหวางป
หัก สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป(ลาออก-ยาย)
มูลคาหุนคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564

251,917,780.00
28,707,200.00
9,783,260.00
270,841,720.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก
รายการ
ยอดยกมา 30 กันยายน 2563
ฝากระหวางป
รวม
ถอนคืนระหวางป
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 (ยกไป)
เพิ่ม (ลด)
จํานวนบัญชี

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
33,221,214.36 69,855,760.08
35,838,764.79
8,867,049.23
69,059,979.15 78,722,809.31
22,884,584.89
4,957,198
46,175,394.26 73,765,611.31
12,954,179.90
3,909,851.23
378
205

รวมทั้งสิ้น
103,076,974.44
44,705,814.02
147,782,788.46
27,841,782.89
119,941,005.57
16,864,031.13
583

3.1.5 เงินใหกูยืมแกสมาชิก
รายการ
ยอดยกมา 30 กันยายน 2563
ใหกูระหวางป
รวม
รับชําระหนี้ระหวางป
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564
เพิ่ม (ลด)
จํานวนสัญญา

ประเภทเงินกู
สามัญ
โครงการ
405,207,985.54
130,924,921.82 195,000.00
536,132,907.36 195,000.00
96,803,902.21
10,434.59
439,329,005.15 184,565.41
34,121,019.61
184,565.41
299
5

ฉุกเฉิน
4,845,287.19
27,546,700.00
32,391,987.19
27,623,487.19
4,768,500.00
(76,787.19)
1,742
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รวมทั้งสิ้น
410,053,272.73
158,666,621.82
568,719,894.55
124,437,823.99
444,282,070.56
34,228,797.83
2,046
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3.1.6 การใชจายทุนของสหกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1) การใชทุนสาธารณประโยชน ป 2564
จายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 4 ประจําเดือน ๆ ละ 2,000 บาท
จายสนับสนุนงานกฐิน กองบิน 4
จายสนับสนุนคาพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต 8 คน
จายสนับสนุนทุนการศึกษา กองบิน 4
จายสนับสนุนปรับปรุงหองสุขาหลวงพอเพชร กองบิน 4
จายสนับสนุนงานกฐินพระราชทานรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ
รวมเปนเงิน

24,000
100,000
4,000
30,000
79,423
2,000
239,423

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2) การใชทุนสวัสดิการสมาชิก และเจาหนาที่ ประจําป 2564
ป 2564 สมาชิกเสียชีวิตจํานวน 8 คน สหกรณจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละ 50,000 บาท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พ.อ.อ.พิษณุวัฒน คันธอุลิศ
นายฉาย แสงสวัสดิ์
จ.ท.ศักดิ์ชัย แกวคงดี
นายเฉลิม ขุนสุข
ร.ต.ประสิทธิ์ อุนสมบัติ
ร.ต.นิธิ เขียวสะอาด
น.ท.ชลอ วรทรัพย
น.ต.ศตพรรษ รัตนะ
รวมเปนเงิน

400,000 บาท

3) การใชเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ
สหกรณจายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 239 ทุน ดังนี้
1. ทุนการศึกษาบุตรรวมกับทุนกองบิน 4 จํานวน 210 ทุน เปนเงิน
2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่ไมไดสังกัดกองบิน 4 จํานวน 29 ทุน เปนเงิน
รวมเปนเงิน

210,000 บาท
88,000 บาท
298,000 บาท
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4) การใชทุนบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต ป 2564
เงินทุนบําเหน็จประกันชีวิต คือ เงินที่ตัวแทนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) ไดรับเปนคาตอบแทน
จากการทําประกันเงินกูของสมาชิก และมอบใหกับสหกรณทั้งจํานวน เพื่อนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สมาชิก ในป 2564 ไดนําไปใชเพื่อสมาชิก ดังนี้
1. จัดทําประกันโควิด 2019 ใหกับสมาชิก จํานวน 1,077 คน เปนเงิน
278,943 บาท
2. จายเปนเงินรางวัลเพิ่มเติมใหกับสมาชิกในวันประชุมใหญ 2563
60,000 บาท
3. จัดหาหนากากอนามัยแจกสมาชิก จํานวน 1,400 กลองๆละ 50 ชิ้น
70,000 บาท
4. จัดหาครุภัณฑเพิ่มเติม
17,000 บาท
รวมเปนเงิน
425,943 บาท

มติที่ประชุมใหญ .................................................................................................................................................
……………………………………….....................................................................................................................................
........……………………………………….............................................................................................................................
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3.2 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564
(สําเนา)
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดเลือกกระผม
เรืออากาศเอก ทินกร ชาประเสริฐ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัดสําหรับป
ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น
กระผมไดตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
และขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป 2564 ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงินและการเก็บรักษาเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว
3. การบัญชี
3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน สมบูรณตามที่นํามาใหตรวจสอบ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับฝาก
และทุนเรือนหุน ฯลฯ โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผลทุกระบบงานควบคูกับการบันทึกบัญชี /ทะเบียนยอยดวยมือ
เปนไปตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว
3.3 การเสนอรายงานทางบัญ ชีตอ คณะกรรมการฯ ไดเ สนอรายงานการตรวจสอบกิจ การตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
4. การควบคุมการเงิน
การรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด มีบางครั้งเก็บเงินไวเกิน
เนื่องจากมีวันหยุดของธนาคารติดตอกันหลายวัน และไดขออนุมัติในที่ประชุมแลว
5. การบริหารงานของสหกรณ
การบริหารงานของสหกรณฯ เปนไปตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ ระเบียบ และขอบังคับ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว
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6. การดําเนินงาน
6.1 สมาชิก
6.1.1 สหกรณฯ มีสมาชิกเมื่อตนป จํานวน 1,409 ราย
6.1.2 ระหวางปมีสมาชิกเพิ่ม
จํานวน 109 ราย
6.1.3 ระหวางปมีสมาชิกลดลง
จํานวน 71 ราย
6.1.4 มีสมาชิกคงเหลือสิ้นป
จํานวน 1,447 ราย
การรั บ สมาชิ ก และการพ น จากสมาชิ ก ภาพถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ และผ า นมติ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการ
6.2 เงินสดและเงิน ฝากธนาคาร ในวัน สิ้น ป สหกรณฯ มีเงินสดและเงิน ฝากธนาคารคงเหลื อ
ประกอบดวย
6.2.1 เงินสดในมือ
จํานวนเงิน
6.2.2 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน
6.2.3 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน
6.2.4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํานวนเงิน

214,559.10 บาท
4,924.81 บาท
16,587,279.27 บาท
870,399.31 บาท

6.3 ดานสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิก สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 5 ประเภท คือ
6.3.1 เงินกู- ฉุกเฉิน
จํานวน 1,742 สัญญา
6.3.2 เงินกู- สามัญ
จํานวน 296 สัญญา
6.3.3 เงินกู- สามัญหักค้ําประกัน
จํานวน
3 สัญญา
6.3.4 เงินกู-โครงการสรางรายไดเสริม
จํานวน
5 สัญญา
ประเภทเงินใหกูยืม

ยอดยกมา

เงินกู– ฉุกเฉิน
4,845,287.19
เงินกู– สามัญ
402,657,406.77
เงินกู- สามัญหักค้ําประกัน
1,571,879.52
เงินกู- โครงการสรางรายไดเสริม
-

กูระหวางป
27,546,700.00
130,164,506.21
443,297.97
195,000.00

ชําระหนี้ระหวางป
27,623,487.19
95,568,979.47
256,223.49
10,434.59

6.3.5 ลูกหนี้เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน
- น.ส.พรดา บัวเสนาะ
จํานวนเงิน
6.3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนเงิน

คงเหลือสิ้นป
4,768,500.00
437,252,933.51
1,758,954.00
184,565.41

317.117.64 บาท
317.117.64 บาท
317.117.64 บาท

การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ เอกสารหลักฐานแสดงการ
เปนหนี้ การค้ําประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ
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6.4 ดานการลงทุน สหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว ประกอบดวย
-หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
-หุนชุมนุมสหกรณทหาร
-หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
-หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ
รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ

จํานวน 400,000.00 บาท
จํานวน 200,000.00 บาท
จํานวน 2,000,000.00 บาท
จํานวน 301,000.00 บาท
จํานวน 301,000.00 บาท
จํานวน 2,600,000.00 บาท

6.5 ดานเงินรับฝาก สหกรณฯ รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

ตนป

เพิ่มระหวางป

ถอนระหวางป

คงเหลือสิ้นป

33,221,214.36
69,855,760.08

35,838,764.79
8,867,049.23

22,884,584.89
4,957,198.00

46,175,394.26
73,765,611.31

103,076,974.44 44,705,814.02

27,841,782.89

119,941,005.57

การรับฝากเงินและการจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
6.6 ดานหนี้สิน
6.6.1 หนี้สินหมุนเวียน
- เงินปนผลคางจาย
- เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
- เงินกองทุนสามัญรอจายคืน
- เงินรับฝากรอจายคืน (ไมเปนสมาชิก)
- เงินหุนรอจายคืน
6.6.2 หนี้สินไมหมุนเวียน
- เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่

65,296.00 บาท
6,364.00 บาท
5,300.00 บาท
39,801.29 บาท
43,280.00 บาท

4,552,680.00 บาท

การกูยืมเงินในปดําเนินงาน 2564 สหกรณไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย (OD) เพื่อจาย
เงินกูแกสมาชิก เปนเงิน 2,000,000.00 บาท ระหวางปชําระคืน ครบถวนแลว ซึ่งจายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีไป
ทั้งสิ้น 3,315.98 บาท
6.7 ทุ น เรื อ นหุ น ทุ น เรื อ นหุ น เมื่ อ ต น ป จํ า นวน 251,917,780.00 บาท ระหว า งป เ พิ่ ม ขึ้ น
จํานวน 28,707,200.00 บาท จายคืนคาหุน จํานวน 9,783,260.00 บาท คงเหลือสิ้นป จํานวน 270,841,720.00 บาท
การเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ
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6.8 ทุนสํารองและทุนสะสม รายละเอียดดังนี้
ประเภททุนของสหกรณ

ตนป

เพิ่มระหวางป

ทุนสํารอง
ทุนสะสม ประกอบดวย
-ทุนสาธารณประโยชน
-ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
-ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ
-ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฯ
-ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

46,317,074.09
3,750,584.00
292,940.00
1,616,544.00
17,000.00
1,350,000
74,100.00
400,000.00

1,923,881.43
419,060.00
207,060.00
52,000.00
0.00
150,000.00
10,000.00
-

ลดลงระหวางป

คงเหลือสิ้นป

- 48,240,955.52
938,493.00 3,231,151.00
239,423.00
260,577.00
- 1,668,544.00
17,000.00
400,000.00 1,100,000.00
1,070.00
83,030.00
298,000.00
102,000.00

การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
7. ผลการดําเนินงาน
7.1 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับประมาณการที่ตั้งงบประมาณไว
รายการ
รายได :
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น
รวม
คาใชจาย :
1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.คาใชจายทางการเงิน
3.คาใชจายในการบริหาร
4. คาใชจายทางบัญชี
5. คาครุภัณฑสํานักงาน
รวม

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูงต่ํากวา
ประมาณการ

(บาท)

24,500,000.00
5,000.00
200,000.00
24,705,000.00

25,502,687.89
5,450.00
120,053.91
25,628,191.80

(1,002,687.89)
(450.00)
79,946.09
(923,191.80)

2,540,000.00
4,000,000.00
1,102,000.00
200,000.00
7,842,000.00

2,343,122.00
3,279,194.25
917,493.42
341,763.33
0.00
6,881,573.00

196,878.00
720,805.75
184,506.58
(341,763.33)
200,000.00
960,427.00

คาใชจ า ยตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนิ นงานเพื่อกอให เกิดรายได การควบคุ มภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของที่ประชุม ซึง่ เมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลว ก็ไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่อนุมัติสวนคาใชจายทางบัญชี เปนคาใชจายที่ตัดทางบัญชีเทานั้นไมไดจายเปนเงินสด
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7.2 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับปกอน
รายการ
รายได :
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
รวม
คาใชจาย :
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะสั้น

คาใชจายในการดําเนินงาน
รวม
กําไรสุทธิรอการจัดสรร

ป 2563
(บาท)

ป 2564
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท

23,666,548.37
4,400.00
123,461.30
17,182.50
23,811,592.17

25,502,687.89
5,450.00
124,525.91
204,672.49
25,837,336.29

1,836,139.52
1,050.00
1,064.61
187,489.99
2,025,744.12

2,957,127.09
3,646,201.65
6,603,328.74
17,208,263.43

3,279,194.25
3,807,051.24
7,086,245.49
18,751,090.80

322,067.16
160,849.59
482,916.75
1,542,827.37

กําไรสุทธิรอการจัดสรรเปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีจํานวนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 1,542,827.37 บาท
8. สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
มติแหงที่ประชุม และวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ
9. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
- ไมมี
(ลงชื่อ)เรืออากาศเอก ทินกร ชาประเสริฐ
(ทินกร ชาประเสริฐ)
ผูต รวจสอบกิจการ
25 ตุลาคม 2564

มติที่ประชุมใหญ ....................................................................................................................................................
……………………………………….....................................................................................................................................
........……………………………………….............................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
****************

4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2564
(สําเนา)

หนังสือรับรองของสหกรณ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
เรียน นายยุทธพงษ งามวิชานน ผูสอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพย
ขา ราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อแสดงความเห็น วา งบการเงิน ดัง กลา ว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และควรจะเปน
ดังตอไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวน
การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ (ระบุแตละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ)
1.3 ขอสมมุติที่สําคัญที่สหกรณใชในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบ
การเงิน เชน รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น ขอตกลงกั บสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงิน
ฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
1.5 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือ
เปดเผย ไดปรับปรุงหรือเปดเผยแลว
1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ทั้งตอเฉพาะรายการ
หรือโดยรวมตองบการเงิน รายการของขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่ไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้
1.7 ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่
ของสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
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1.8 สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือ
ขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจ
เกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ หลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่น และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเ หตุก ารณใ ดเกิด ขึ้น
หรือไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การใหขอมูล ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลใหทานตรวจสอบครบถวนแลว ดังนี้
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่น
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานการประชุมใหญ
2.3 ขอมูลอื่นที่ทานขอจากขาพเจาเพื่อวัตถุประสงคของการตรวจสอบ
2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณที่ทานระบุวาจําเปนในการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอยางไมจํากัด
2.5 สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี
สาระสํ า คั ญ ตอ งบการเงิ น นอกจากนี้ ส หกรณไ ด ป ฏิบั ติ ต ามระเบี ย บและข อ กํ าหนดของหน ว ยงานราชการหรื อ
หนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
2.6 สหกรณ ได เป ด เผยข อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ ป น ผลจากการประเมิ น ความเสี่ ย ง เรื่ องการทุ จ ริ ต
ที่มีผ ลตอการแสดงงบการเงิน ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
2.7 สหกรณ ไ ด เ ป ด เผยข อ มู ล ทุ ก อย า ง ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ สงสั ย ว า จะทุ จ ริ ต
ที่สหกรณทราบและที่มีผลกระทบตอสหกรณ โดยเกี่ยวของกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เจาหนาที่สหกรณ ที่
มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
2.8 สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปน หลักเกณฑในการตั้งสํ ารอง
คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
(เนาวมรัตน ประพัฒนทอง)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท พงษศักดิ์ ทองสุข
(พงษศักดิ์ ทองสุข)
ผูจัดการ
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(สําเนา)
รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้ นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4
จํ ากั ด ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 ผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ความรั บ ผิ ด ชอบของขา พเจ า ไดก ล า วไว ในส ว นของความรั บ ผิ ด ชอบของผู ส อบบั ญ ชี ตอ การตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจ า ขาพเจามีความเปน อิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของผูสอบบัญชีสหกรณ ขาพเจาเชื่ อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่ องเหลานี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของขา พเจ า ทั้ งนี้ ขา พเจ าไม ไดแ สดง
ความเห็น แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
การรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
สหกรณมีการรับรูรายไดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่ สําคัญตามที่
แสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมในป 2564 จํานวน 25.50 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 99.51 ของรวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่ องจากรายได
ดังกลาวเกิดจากการทําสัญญาเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ ซึ่ งการคํานวณรายไดดอกเบี้ ยเพื่อรับรูรายการ
อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในการรับรู
รายไดดอกเบีย้ เงินใหกูยืมดวยมูลคาที่ไมถูกตองหรือรับรูในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม
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ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่ วไปของระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในที่สําคัญเกีย่ วกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพื่อทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว
ขา พเจ า ได สุ ม ตัว อย างเพื่ อ ทดสอบการคํา นวณดอกเบี้ ย ที่เ รีย กเก็บ วา เป น ไปตามสั ญ ญาและรับ รูร ายได
สอดคลองกับนโยบายการบัญชีการรับรูรายไดของสหกรณหรือไม
ลูกหนี้เงินใหกูยืม และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 ในป 2564 สหกรณฯ มีลู กหนี้ เงินให กูยืมรวมทั้ งสิ้ น
444.28 ลานบาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืม จํานวนเงิน 0.32 ลานบาท ทั้งสองรายการแสดง
มูลคาสุทธิ คิดเปนรอยละ 95.32 ของสินทรัพยรวมทัง้ สิ้น
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ สําคัญเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมแกสมาชิก
การรับชําระคืนเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสุม
ตัวอยางเพื่อทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญา
ใหกูยืมทุกประเภทเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ เงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหนี้ เงินใหกูยืม
และรายการตัดชําระหนี้ จากลูกหนี้ เพื่อพิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอด
จนถึงการเลื อกตัว อยางเพื่ อส งหนั งสื อยื นยั นยอดรายการลู กหนี้ คงเหลื อ เพื่ อพิจารณาถึงความมีอยูจริง
นอกจากนี้ขาพเจายังไดส อบทานรายการลู กหนี้ เงินใหกูยืมที่ ผิดนั ดชําระ ณ วันสิ้ น ป เพื่อพิจารณาความ
ครบถวนและถูกตองในการบันทึกรายการคาเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประมาณคาเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญของ
รายการดังกลาวเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน ซึ่ งกําหนดอัตรารอยละในการตั้ งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยพิจารณาจากระยะเวลาการผิดนัดชําระหนี้ และหลักประกันตาง ๆ ที่มีกับสหกรณ
เรื่องอืน่
งบการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึง่ แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานผูสอบบัญชีลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีห นาที่ รับผิ ดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้
โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วร ตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่ อใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ ปราศจากการแสดง
ขอมูลทีข่ ัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
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ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่ อง การเปดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่ องในกรณีทีมีเรื่ อง
ดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่ อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่ อใหไดความเชื่ อมั่น อยางสมเหตุส มผลวางบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่ อมันอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐาน
การสอบบั ญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีส หกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริง อัน เปน
สาระสําคัญที่ มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขา พเจ าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีและระเบี ยบกรมตรวจบั ญ ชีสหกรณ
ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของขาพเจารวมถึง
z ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริ งอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ
ตอบสนองตอความเสี่ ยงเหลานั้น และไดห ลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อ
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจละเวนการแสดง
ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
z ทําความเขา ใจในระบบการควบคุม ภายในที่ เกีย วข องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี การ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่ อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ
z ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละการเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง จั ด ทํ า ขึ้ น โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
z สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช เ กณฑ ก ารบั ญ ชี สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มี
สาระสําคัญ ที่เกียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่ อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ
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z

ตอ ความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ
เปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลา วไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู สอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจ
เปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมิน วางบการเงินแสดงรายการและเหตุก ารณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตาม
ทีค่ วรหรือไม

ขา พเจา ได สื่ อ สารกั บคณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณเ กี่ ย วกั บ ขอบเขตและช ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ ดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ ในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่ องตาง ๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่ องเหล านี้ ไวในรายงานของผู ส อบบัญชี เวนแตก ฎหมายหรื อขอบั งคับ ห ามมิให เปดเผยเรื่ อง
ดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ ยากจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่ อสารเรื่องดังกลาวใน
รายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลว าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

(ลงชื่อ) นายยุทธพงษ งามวิชานน
(ยุทธพงษ งามวิชานน )
ผูสอบบัญชีสหกรณ
วันที 20 ตุลาคม 2564
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(สําเนา)
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาว
อุปกรณ – สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร – สุทธิ

2
4

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

17,677,162.49
48,778,455.10
15,807.39
48,841.00
66,520,265.98

12,868,877.07
45,584,206.25
42,999.48
56,690.90
58,552,773.70

2,6000,000.00
395,186,497.82
140,133.59
1,331,746.79

2,600,000.00
363,947,276.35
181,832.91
1,420,234.29

399,258,378.20
465,778,644.18

368,149,343.55
426,702,117.25

8
9

119,941,005.57
220,041.29
120,161,046.86

103,076,974.44
220,041.29
103,297,015.73

10

4,552,680.00
4,552,680.00
124,713,726.86

4,211,400.00
4,211,400.00
107,508,415.73

3

5
4
6
7

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไรสุทธิประจําป

11

รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

270,841,720.00
48,240,955.52
3,231,151.00
18,751,090.80

251,917,780.00
46,317,074.09
3,750,584.00
17,208,263.43

341,064,917.32
465,778,644.18

319,193,701.52
426,702,117.25

0.00

(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท วีระชาติ อยูคง
(วีระชาติ อยูคง)
เลขานุการ

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
(เนาวมรัตน ประพัฒนทอง)
ประธานกรรมการ
วันที่ 20 ตุลาคม 25640.
00
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ป 2564
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ป 2563

บาท

%

บาท

%

25,502,687.89
4,103.91
120,352.00
25,627,143.80

99.51
0.02
0.47
100.00

23,666,548.37
6,085.89
115,690.41
23,788,324.67

99.49
0.03
0.48
100.00

3,275,878.27

2,955,308.73

3,279,194.25

12.78
0.01
12.80

2,957,127.09

12.42
0.01
12.43

(204,672.49)
(204,672.49)
22,552,622.04

(0.08)
(0.08)
88.00

(17,182.50)
(17,182.50)
20,848,380.08

(0.07)
(0.07)
87.64

5450.00
70.00
5,520.00

0.02
0.00
0.02

4,400.00
1,685.00
6,085.00

0.02
0.01
0.03

2,069,400.00
35,600
416,280.00
108.000.00
50,000.00
50,122.00
30,000.00

8.08
0.14
1.62
0.42
0.20
0.20
0.12

1,961,400.00
42,200.00
321,420.00
121,356.00
50,000.00
70,337.00
30,000.00

8.25
0.18
1.35
0.51
0.21
0.30
0.13

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

3,315.98

1,818.36

หัก หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
บําเหน็จเจาหนาที่
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาลวงเวลา
คาสมทบเงินประกันสังคม
คาเครื่องแบบเจาหนาที่
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ป 2564
บาท
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่และอุปกรณ
คาเสื่อมราคา
41,668.32
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่ง
88,487.50
ปลูกสราง
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณสํานักงานสุทธิ
31.00
คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน
9,348.39
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาเบี้ยประชุม
108,500.00
คารับรอง
16,354
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
48,069.90
คาใชจายประชุมใหญ
471,845
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
42,000.00
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
60,000.00
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานในสหกรณ
82,800
คาไฟฟา
8,704.13
คาโทรศัพท
8,988.00
คาเคเบิ้ลทีวีสาํ นักงาน
1,300.00
คาธรรมเนียมธนาคาร
562.00
คาไปรษณีย
6,531
คาของใชสํานักงาน
15,007.00
คาใชจายอื่น
37,453.00
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
3,807,051.24
กําไรสุทธิ
18,751,090.80

25

ป 2563
%

บาท

%

0.16

50,355.70

0.21

0.35

88,487.50

0.37

0.00
0.04

0.00
9,985.25

0.00
0.04

0.42
0.06
0.19
1.84
0.16
0.23
0.32
0.03
0.04
0.01
0.00
0.03
0.06
0.15
14.86
73.17

95,000.00
21,044.00
51,790.80
472,112.00
42,000.00
60,000.00
83,200.00
9,976.80
8,988.00
1,200.00
141.00
6,935.60
16,962.00
31,310.00
3,646,201.65
17,208,263.43

0.40
0.09
0.22
1.98
0.18
0.25
0.35
0.04
0.04
0.01
0.00
0.03
0.07
0.13
15.33
72.34
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งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
18,751,090.80
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
41,668.32
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณสํานักงาน
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
รายไดเงินปนผลคางรับ
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู- ไมกอใหเกิดรายได
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ
เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาธรรมเนียมผูส อบบัญชีคางจาย
เงินสดจายเงินรอจายคืน
เงินสดรับเงินรอจายคืน
เงินสดรับหลักประกันผลงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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17,208,263.43

31.00
88,487.50
(204,672.49)
(15,807.39)
(4,472.00)
416,280.00
48,069.90

50,355.70
88,487.50
(17,182.50)
(42,999.48)
321,420.00
51,790.80

60,000.00

60,000.00

19,180,675.64

17,720,135.45

(27,546,700.00)

(26,394,700.00)

27,623,487.19

25,956,512.81

(130,359,506.21)

(111,598,100.00)

95,392,339.58

89,637,771.96

661,581.61

31,589.00

42,999.48

14,327.71

(35,748.00)

(62,515.00)

(60,000.00)
(483,631.57)
483,631.57
(75,000.00)
(15,175,870.71)

(58,500.00)
(444,534.74)
444,534.74
(4,753,478.07)
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก

44,664,910.72

34,376,206.79

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก

(27,800,879.59)

(29,859,883.07)

เงินสดจายเงินปนผล

(12,672,296.00)

(11,736,000.00)

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน

(1,647,026.00)

(1,450,747.00)

(516,000.00)

(500,000.00)

(30,000.00)

(30,000.00)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน

28,707,200.00

24,522,900.00

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน

(9,783,260.00)

(10,945,280.00)

เงินสดจายทุนเพื่อการศึกษาบุตร

(299070.00)

-

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน

(239,423.00)

(207,060.00)

เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่

(400,000.00)

(150,000.00)

19,984,156.13

4,020,136.72

4,808,285.42

(733,341.35)

เงินสด ณ วันตนป

12,868,877.07

13,602,218.42

เงินสด ณ วันสิ้นป

17,677,162.49

12,868,877.07

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย จํานวน
เงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคางจํานวน
308,485.39 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูดังกลาวแลวจะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นดวยจํานวนเงินดังกลาว
- เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
- สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย
การบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542
- ณ สิ้นปบัญชี 2564 สหกรณไดตัดจําหนายบัญชีอุปกรณเนื่องจากชํารุด 31 รายการ ตามรายงานสรุปผลการตรวจ
นับอุปการณของคณะอนุกรรมการ ราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 31.- บาท เปนผลใหสหกรณมีรายการขาดทุนจากการเลิกใช
สินทรัพยดวยจํานวนดังกลาว
- สหกรณบันทึกอุปกรณสํานักงานที่ไดมาจากเงินรับบริจาคในบัญชีครุภัณฑสํานักงาน และคํานวณคาเสื่อมราคา
โดยวิธีเสนตรงตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
- สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางตัดจายตามอายุการใหประโยชนระยะเวลา 20 ป
- คาใชจายรอตัดบัญชี ตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสนิ รายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นทุกประเภททั้งนี้รวมถึง
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
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ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

214,559.10

63,707.20

17,462,603.39
17,677,162.49

12,805,169.87
12,868,877.07
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ป 2564
บาท
3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
วัสดุสํานักงาน
เงินปนผลคางรับ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ป 2563
บาท

44,369.00
4,427.00
48,841.00

56,690.90
56,690.90

4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย
ป 2564
บาท
ระยะสั้น

ป 2563
บาท
ระยะยาว

ระยะสั้น

4,768,500.00
44,009,955.10

395,186,497.82

4,845,287.19
40,282,009.94

363,947,276.35

48,778,455.10

395,186,497.82

45,127,297.13

363,947,276.35

317,117.64
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
317,117.64
รวมเงินใหกูยืม
49,095,572.47
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินกูสามัญ (317,117.64)
รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ
48,778,455.10

395,186,497.82

978,699.25
978,699.25
46,105,996.38

363,947,276.35
363,947,276.35

เงินใหกูยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกู- ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู- สามัญ
รวมเงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
ลูกหนี้เงินกู- สามัญ

(521,790.13)

395,186,497.82

5. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

45,584,206.25
ป 2564
บาท
ราคาทุน
400,000.00
200,000.00
2,000,000.00
301,000.00
2,901,000.00
(301,000.00)
2,600,000.00

ระยะยาว
-

ป 2563
บาท
ราคาทุน
400,000.00
200,000.00
2,000,000.00
301,000.00
2,901,000.00
(301,000.00)
2,600,000.00

-บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2551 แตบริษัทมิไดนาํ หุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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6. อุปกรณสํานักงาน ประกอบดวย
อุปกรณสํานักงาน
คาเสื่อมสะสมอุปกรณสาํ นักงาน
อุปกรณสํานักงาน - สุทธิ

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

706,863.00
(566,729.41)
140,133.59

1,027,405.00
(845,572.09)
181,832.91

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร-สุทธิ ประกอบดวย
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการใชประโยชนอาคาร - สุทธิ

8. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก – สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รวมเงินรับฝาก

2,082,750.00
(751,003.21)
1,331,746.79

2,082,750.00
(662,515.71)
1,420,234.29

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

46,175,394.26
73,765,611.31
119,941,005.57

9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
เงินรอจายคืน
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
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33,221,241.36
69,855,760.08
103,076,974.44

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

65,296.00
6,364.00
60,000.00
88,318.29
220,041.29

65,296.00
6,364.00
60,000.00
88,381.29
220,041.29
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10. หนี้สินไมหมุนเวียน ประกอบดวย
เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
เงินหลักประกันผลงานกอสราง
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน

11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย
ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

4,552,680.00
-

4,136,400.00
75,000.00

4,552,680.00

4,211,400.00

ป 2564

ป 2564

บาท
17,000.00
260,577.00
1,668,544.00
1,100,000.00
83,030.00
102,000.00
3,231,151.00

บาท
17,000.00
292,940.00
1,616,544.00
1,350,000.00
74,100.00
400,000.00
3,750,584.00

12. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน
10.00 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR-1.50 ตอป ค้ําประกันหนี้โดยคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ
13. กําไรสุทธิประจําป
กําไรสุทธิประจําป จะตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป และเปน
คาบํารุงสันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ตอป แตไมเกิน 30,000 บาท สําหรับกําไรสุทธิสวนที่เหลือสหกรณ
อาจจัดสรรเปนรายการอื่นตามขอบังคับตอไป
14. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝาก
ทั้งหมด
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4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564
การดําเนินงานของสหกรณ ออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
มีกําไรสุทธิจํานวน 18,751,090.80 บาท คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ตามขอบังคับสหกรณ
ขอ 28 ดังนี้

การจัดสรรกําไรสุทธิ
ป 2564
บาท

รายการ

%

18,751,090.80

กําไรสุทธิ
1. เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ10 ของกําไรสุทธิ
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของ
กําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท
3. เปนเงินปนผลไมเกินรอยละ 10 โดยคิดใหตามสัดสวน
แหงระยะเวลา จัดสรรใหรอยละ 5.30 (ปกอน 5.30)
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.50 (ปกอน 7.00)
แหงจํานวนดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกสงใหกับสหกรณ
5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2
แหงทุนเรือนหุน
7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ไมเกิน
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
9. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ

ป 2563
บาท

%

17,208,263.43

2,046,913.80

10.92

1,923,881.43

11.18

30,000.00

0.16

30,000.00

0.17

72.26 12,672,296.00

73.64

13,548,961.00
1,907,793.00

10.17

1,647,026.00

9.57

516,000.00

2.75

516,000.00

3.00

52,000.00

0.28

52,000.00

0.30

239,423.00

1.28

207,060.00

1.20

150,000.00

0.87

10,000.00

0.06

400,000.00
10,000.00

2.13
0.05

รวมทั้งสิ้น 18,751,090.80 100.00 17,208,263.43 100.00
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สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิ
รายการ

จํานวนเงิน

1. เปนของสมาชิก
1.1 เงินปนผล
1.2 เงินเฉลี่ยคืน
รวม
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
2.1 ทุนสํารอง
2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
2.3 ทุนสาธารณประโยชน
2.4 ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
รวม
3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่
4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รวม

รอยละ

13,548,961.00
1,907,793.00
15,456,754.00

72.26
10.17
82.43

2,046,913.80
52,000.00
239,423.00
400,000.00
10,000.00
2,748,336.80
516,000.00
30,000.00
18,751,090.80

10.92
0.28
1.28
2.13
0.05
14.66
2.75
0.16
100.00

มติที่ประชุมใหญ
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................... ...................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ .............................................................
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565
แผนงานปงบประมาณ 2565
********************

เรื่องที่ 1 แผนบริหารการเงิน
แผนงานประจําป 2565 มีเปาหมายในการใชทุนภายในสหกรณเปนหลัก ไดแก ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก
จากสมาชิก และในกรณีเสริมสภาพคลองจะใชเงินเบิกเกินบัญชี(OD) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด ดังนี้
ลําดั
บ
1
2
3
4

รายการ
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินใหกูแกสมาชิก
เงินกูยืม(OD)

ผลการดําเนินงาน
ป 2564
270.84
119.94
443.96
2.00

แผนงานป 2565
แผนงาน
เพิ่ม(ลด)
285
130
475
3.0

14.16
10.06
31.04
-

หนวย : ลานบาท
มติที่ประชุมใหญ............................................................................................................................. ...................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................... ................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................................................... ....
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เรื่องที่ 2 พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ขอบังคับสหกรณ ขอ 72 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญ
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น
ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ประชุม คณะกรรมการดําเนิ นการ ครั้ง ที่ 13/63 เมื่อวัน ที่ 20 ตุลาคม 2563 มีมติกําหนดคาเบี้ ยเลี้ ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้
รายการ
เบี้ยเลี้ยงกรรมการ,เจาหนาที่ และสมาชิก
ที่คณะกรรมการมีมติใหเขาอบรม
-ในจังหวัด
-ตางจังหวัด

อัตราเดิม
(บาท)

500

อัตราที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
(บาท)

หมายเหตุ

-

การกํ า หนดค า เบี้ ย เลี้ ย ง, ค า
พาหนะ และคาเชาที่พัก เปนไป
ตามระเบี ย บฯ ว า ด ว ยการไป
ปฏิบัติงานและการเบิกคาใชจาย
พ.ศ. 2561

500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
-ประธานกรรมการ
-รองประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการอื่น หรือ
ประธานอนุกรรมการ
-กรรมการ

1,000
800
800

500

เบี้ ย ประชุ ม ปรั บ ใช ค รั้ ง สุ ด ท า ย
ป 2548

600
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เรื่องที่ 3 พิจารณา ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565
ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565
************************

ประมาณการ

แผนงาน

การดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2564

ป 2564

ป 2565

1. รายได
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู

24,500,000.00

25,502,687.89

27,000,000.00

5,000.00

5,450.00

5,000.00

200,000.00

120,053.91

200,000.00

24,705,000.00

25,628,191.80

27,205,000.00

2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

2,540,000.00

2,343,122.00

2,240,000.00

2.2 คาใชจายทางการเงิน

4,000,000.00

3,279,194.25

4,000,000.00

2.3 คาใชจายในการบริหาร

1,102,000.00

917,493.42

1,172,000.00

1.2 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.3 รายไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย

2.4 คาใชจายทางบัญชี
2.5 คาครุภัณฑสํานักงาน
รวมคาใชจาย

341,763.33
200,000.00

-

200,000.00

7,842,000.00

6,881,573.00

7,612,000.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2565
ประเภท

แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2564

ป 2564

ป 2565

1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
1.1 เงินเดือน คาจาง
2,100,000.00 2,069,400.00

คําชี้แจงประกอบ

1,800,000.00 เพื่อจายเงินเดือน เจาหนาที่ 7 อัตรา
ลูกจาง 1 อัตรา

200,000.00

108,000.00

200,000.00

จายคาตอบแทนผูจัดการ
คาตอบแทนรองผูจัดการ
จายคาตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย

50,000.00

50,000.00

50,000.00

เพื่อจายคาลวงเวลาเจาหนาที่

1.4 เงินสมทบประกันสังคม 90,000.00

50,122.00

90,000.00

สมทบประกันสังคม ตาม พรบ.
ประกันสังคม

1.5 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

70,000.00

35,600.00

70,000.00

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน และรวมประชุมสัมมนา
จายคาน้าํ มันเชื้อเพลิง ผูจัดการ,
รองผูจัดการ

1.6 คาเครื่องแบบเจาหนาที่ 30,000.00
และลูกจาง

30,000.00

30,000.00

คาเครื่องแบบเจาหนาที่และลูกจาง

1.2 คาตอบแทน
1.3 คาทํางานลวงเวลา

รวม 2,540,000.00

2,343,122.00 2,240,000.00

2. คาใชจายทางการเงิน

เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

2.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
4,000,000.00

3,279,194.25

4,000,000.00
เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืม

2.2 ดอกเบี้ยจายเงินกู
รวม 4,000,000.00

3,279,194.25 4,000,000.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2565
แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2564

ป 2564

ป 2565

100,000.00

108,500.00

170,000.00 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

50,000.00

16,354.00

3.3 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

100,000.00

48,069.90

3.4 คาใชจายประชุมใหญ

500,000.00

471,845.00

3.5 คาตอบแทน
ผูตรวจสอบกิจการ

42,000.00

42,000.00

42,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
3,500 /เดือน

3.6 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี

70,000.00

60,000.00

70,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชี

3.7 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
ใหสหกรณ

90,000.00

82,800.00

90,000.00 คาตอบแทน บน.4
คาตอบแทน ผกง.บก.บน.4
คาตอบแทน ฝกง.กซอ.1 ชอ.

150,000.00

87,924.52

ประเภท
3. คาใชจายในการบริหาร
3.1 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
3.2 คารับรอง

3.8 คาใชจายทั่วไป

รวม 1,102,000.00

50,000.00 เพื่ อ จ า ยเลี้ ย งรั บ รองคณะกรรมการ
ประชุม ประจําเดือน
เพื่อจายรับรองผูมาเยี่ยมเยือนสหกรณ
100,000.00 เปนคาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สมุดเงิน
ฝาก, ใบเสร็จรับเงิน, สัญญาเงินกู
กระดาษถายเอกสาร, หมึกพิมพ
500,000.00 คาใชจายวันประชุมใหญ
คาเอกสารการประชุม
คาอาหารกลางวัน และเงินรางวัล

150,000.00 คาสาธรณูประโภค
คาซอมแซมทรัพยสิน และของใชอื่น
คาใชจายดําเนินการทางคดี
คาใชจายเบ็ดเตล็ด

917,493.42 1,172,000.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2565
ประเภท

แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2564

ป 2564

ป 2565

คําชี้แจงประกอบ

4. คาใชจายทางบัญชี
4.1 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่

416,280.00
130,155.82

4.2 คาเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณ
4.3 หนี้สงสัยจะสูญ

แตละป สหกรณไมไดตั้งเปนคาใชจาย
จึงไมมียอดเปรียบเทียบในปที่ผานมา
เปนคาใชจายที่ตัดจายทางบัญชีเทานั้น
ไมไดจายเปนเงินสด

(204,672.49)
341,763.33

รวม

5.คาครุภัณฑ ทรัพยสินถาวร
และสิ่งกอสราง
- ครุภัณฑสํานักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

200,000.00

-

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม
200,000.00 ปรับปรุงเทคโนโลยีบริหารงานสหกรณ

200,000.00

-

200,000.00

7,842,000.00 6,881,573.00 7,612,000.00

หมายเหตุ คาใชจายประเภทที่ 1 ขอ 1.1 เงินเดือน และคาจาง เสนอเพื่อทราบ รายการประเภทอื่นเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจายงบประมาณ ใหนํามาถัวเฉลี่ยไดในแตละหมวดตามหลักการบัญชี ยกเวนประเภทที่ 5
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เรื่องที่ 4 แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ป 2565
กลยุทธ
1. พัฒนาการบริหาร
จัดการสหกรณให
เหมาะสมทันสมัย
โปรงใส ตรวจสอบได

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. แกไขขอบังคับ(บางรายการ)

เพื่อใหสอดคลองกับ ระเบียบนายทะเบียนที่
เกี่ยวของ

2. ปรับปรุงระเบียบสหกรณ

เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ
และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ

2. พัฒนาการใหบริการ 1. ปรับลดการรับทุนเรือนหุนรายเดือน
และสวัสดิการแกสมาชิก
อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. เพิ่มปริมาณเงินรับฝากจากสมาชิก

เพื่อใหปริมาณหุนสะสมของสมาชิก
มีปริมาณที่เหมาะสมตอการดําเนินการสหกรณ
เพื่อใหสมาชิกสรางนิสัยการออม

3. ประชาสัมพันธการรับสมาชิกเพิ่ม(เนนที่
ขาราชการบรรจุใหม)

เพื่อสงเสริมการออมใหแกขาราชการ

4. ใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

เพื่อแบงเบาภาระทางการเงินของสมาชิกที่มี
บุตรกําลังศึกษา

5. สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา กีฬา
และกิจกรรมทางศาสนา

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางของสมาชิก
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการรวมทั้ง
บุตรสมาชิก

6. ใหความชวยเหลือแกสมาชิกในหวงการ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกที่ติด
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) เชื้อไวรัส
3. สงเสริมใหบุคลากร 1. สงเสริมการศึกษาอบรม แก เจาหนาที่
สหกรณไดรับการพัฒนา สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการ
ความรู และทักษะอยาง ดําเนินการ
ตอเนื่อง
2. จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกโดยวิทยากร
จากหนวยงานกํากับดูแลสหกรณ
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เพื่อให เจาหนาที่ และคณะกรรมการไดรับ
ความรู ความกาวหนาทางวิชาการและนํามา
พัฒนาสหกรณ
เพื่อใหสมาชิกสหกรณไดรับความรูดานสหกรณ
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กลยุทธ
4. พัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารและการ
ประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง

5. เสริมสรางการมีสวน
รวมและความสัมพันธ
ระหวางสหกรณกับ
สมาชิกและสังคม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. ปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิก และทะเบียนหุน
ของสหกรณ

เพื่อใหสอดคลองกับ ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสหกรณให
ทันสมัยและตอเนื่อง

เพื่อใหสมาชิกสหกรณและ
หนวยงานอื่นๆ ไดรับทราบขาวสาร
ของสหกรณไดอยางรวดเร็ว ทันการณ

1. ใหการสนับสนุน และเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ ไดแกกรม
สงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
สหกรณ เปนตน
2. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุมใหญในฐานะ
สหกรณสมาชิก และเขารวมประชุมกับ
หนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ

เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
และสหกรณอื่น
เพื่อใหทราบความกาวหนา และผลการ
ดําเนินงานของแตละสหกรณ รวมทั้งรับทราบ
แนวทางดําเนินงานจากกรมสงเสริมสหกรณ /
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

หมายเหตุ : 1. งบประมาณที่ก่ ําหนดในแตละกิจกรรม เปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
2. ผูดําเนินการในแตละกิจกรรม ไดแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หรือฝายจัดการที่ไดรับมอบหมาย
มติที่ประชุมใหญ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................. ............................................................
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4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืม หรือค้ําประกัน ประจําป 2565
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจํา ป 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติวงเงิน
กูยืม หรือค้ําประกัน ในปบัญชี 2564 ไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)
ปดําเนินงาน 2564 สหกรณ กูยืมเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จากธนาคารทหารไทยจํากัด มหาชน
จํานวน 2,000,000.00 บาท(สองลานบาทถวน) ชําระแลวทั้งจํานวน ไมมีหนี้คงเหลือ และจายดอกเบี้ยเงิน
เบิกเกินบัญชีไปทั้งสิ้นจํานวน 3,315.98 บาท (สามพันสามรอยสิบหาบาทเกาสิบแปดสตางค)
ในปดําเนินงาน 2565 นี้ มติคณะกรรมการดําเนินการจากการประชุมครั้งที่ 13/64 เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2564 ขอเสนอวงเงินกูยืม หรือค้ําประกันไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)
เทาปที่แลว
มติที่ประชุมใหญ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ........
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ......................
...............................................................................................................................................................................
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4.5 พิจารณาเลือกตั้ง ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ผูสอบกิจการ รายละเอียด ดังนี้
ขอ 103 ผูตรวจสอบกิจ การ ให ที่ประชุมใหญเลื อกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน
กรณีของคณะผูตรวจสอบกิจการ ใหมีหัวหนาคณะหนึ่งคน ซึ่งตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อหัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญทราบดวย
ขอ 104 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รั บ สมั ค รผู ต รวจสอบกิ จ การ และพิ จารณาคั ด เลื อกผู ต รวจสอบกิ จ การที่ มี คุ ณสมบั ติ แ ละไม มี ลั กษณะต อ งห า ม
เพื่อนํา เสนอชื่อ ผูที่ผา นการคัด เลือ ก เสนอใหที่ป ระชุม ใหญเ ลือ กตั้ง โดยวิธี ลงคะแนนเปดเผย และใหผูไมไดรับ
เลือกตั้งคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน
กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองพนจากตําแหนงตามขอ106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบ
กิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการใหม
ขอ 105 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
1 ป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
ขอ 106 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะ
เหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ หรือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู ตรวจสอบกิจการซึ่งเป น บุ คคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบี ย นสหกรณ ห รื อ อธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ วิ นิ จ ฉั ย ว า ขาดคุ ณ สมบั ติ
หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด
มติที่ประชุมใหญ………………………………………………………………………………………………………………......………….
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
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4.6 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2565
ที่ประชุมใหญส ามัญประจํ าป 2563 เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 11 พฤศจิ กายน 2563 ได เลื อกบริ ษัท
บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํา โดยมี นายยุทธพงษ งามวิชานน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7613 เปนผูสอบ
บัญชีของสหกรณป 2564
ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการ ไดรับการเสนอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชี
ประจําป 2565 จํานวน 2 ราย ดังนี้
รายการ
1. เลขทะเบียน

บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด

สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย จํากัด

ทะเบียน 7613

ทะเบียน 5549

2. ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณสําหรับปสิ้นสุดวันที่
ตรวจสอบ
30 กันยายน 2564 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบี ย นสหกรณ ซึ่ งกํ า หนดให ตอ งปฏิบั ติ ต าม
ขอ กํ า หนดในจรรยาบรรณของผู ส อบบั ญ ชี ส หกรณ
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ รวมถึงการใชดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิ บั ติง านรวมถึ ง การใช วิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
-ระบุการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริง ฯ
-ทํ า ความเข า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ ฯ
-ประเมินความเหมาะสม ของนโยบายการบัญชีที่
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ใ ช แ ละความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ก ารการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการ
บัญชีสําหรับการดําเนินงาน ฯ
-ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบ
การเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมิ น ว า งบการเงิ น แสดงรายการและ
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณสําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบี ย นสหกรณ ซึ่ งกํ า หนดให ตอ งปฏิบั ติ ต าม
ขอ กํ า หนดในจรรยาบรรณของผู ส อบบั ญ ชี ส หกรณ
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ รวมถึงการใชดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิ บั ติง านรวมถึ ง การใช วิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
-ระบุการประเมินความเสี่ยงจาการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริง ฯ
-ทํ า ความเข า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ ฯ
-ประเมินความเหมาะสม ของนโยบายการบัญชีที่
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ใ ช แ ละความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ก ารการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑ
การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน ฯ
- ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบ
การเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมิ น ว า งบการเงิ น แสดงรายการ และ
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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รายการ

บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด

สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย จํากัด

3. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

เขาตรวจดวยตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง ไมนอยกวา เขาตรวจดวยตนเองอยางนอยปล ะ 2 ครั้ง ไมนอ ย
3 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวยผูสอบบัญชี ไมนอย กวา 3 วันทําการพรอมผูชวยไมนอยกวา 3 คน
กวา 2 คน

4. การรายงานผลการ
ตรวจสอบ

1. รายงานการสอบบั ญ ชี ร ะหว า งป สํ า หรั บ
ระยะเวลา 6 หรือ 9 เดื อน โดยจะสงสําเนาใหกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกครั้ง
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
3. ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เ ห็นสมควร โดยไมถือเปนคา บริการพิเศษแต
อยางใด
4. ยิ น ดี จ ะเข า ร ว มประชุ ม ใหญ ห รื อ ประชุ ม
คณะกรรมการทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ

1. รายงานการสอบบั ญ ชี ร ะหว า งป สํ า หรั บ
ระยะเวลา 6 เดือน โดยจะสงสําเนาใหกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบดวยทุกครั้ง
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
3. ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เ ห็นสมควร โดยไมถือเปนคา บริการพิเศษแต
อยางใด
4. ยิ น ดี จ ะเข า ร ว มประชุ ม ใหญ ห รื อ ประชุ ม
คณะกรรมการทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ

5. คาธรรมเนียมบริการ

การคํานวณคาธรรมเนียมการสอบบัญชี คิดตามเวลา
และแรงงานที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเลีย้ ง
และพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต คาใชจายในการ
ขอคํายืนยันและสอบทานหนี้ และคาที่พัก ขอใหเปน
ความรั บ ผิ ด ชอบของสหกรณ ฯ สํ า หรั บ ป ท างบั ญ ชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขอเสนอคาธรรมเนียม
การตรวจสอบ เปนจํานวนเงินรวม 60,000.-บาท (หก
หมื่นบาทถวน)

การคํานวณคาธรรมเนียมการสอบบัญชี คิดตามเวลา
และแรงงานที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเลีย้ ง
และพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต คาใชจายในการ
ขอคํายืนยันและสอบทานหนี้ และคาที่พัก ขอใหเปน
ความรั บ ผิ ด ชอบของสหกรณ ฯ สํ า หรั บ ป ท างบั ญ ชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขอเสนอคาธรรมเนียม
การตรวจสอบ เป น จํ า นวนเงิ น รวม 80,000.-บาท
(แปดหมื่นบาทถวน)

มติที่ประชุมใหญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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......................................................................................................................................................................................................
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4.7 เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565
ตามขอบังคับของสหกรณ หมวด 8 คณะกรรมการดําเนินการ ลายละเอียด ดังนี้
ขอ 73 คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมี
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น และใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายการทั้งปวงใหแก
คณะกรรมการ ดําเนินการ
ขอ 74 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ฯลฯ
ปงบประมาณป 2565 คณะกรรมการที่อยูในตําแหนงอีก 1 ป ดังนี้
1. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
ประธานกรรมการ
2. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
รองประธานกรรมการ(3)
3. น.ท.อนันต แหววรอด
กรรมการ
กรรมการ
4. น.ท.วีระชาติ อยูคง
5. น.ท.อาดูลย พานรอง
กรรมการ
คณะกรรมการที่ครบวาระดํารงตําแหนง ดังนี้
1. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
รองประธานกรรมการ(2)
2. น.อ.จําลอง ปนงาม
กรรมการ
3. น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
กรรมการ
4. น.ท.ไชโย ชูหมื่นไวย
กรรมการ
กรรมการ
5. น.ท.นิรันดร ศึกษา
6. น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
กรรมการ
7. น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
กรรมการ
8. น.ท.มนู แสงประสาท
กรรมการ
คณะกรรมการลาออกเนื่องจากยายไปรับราชการตางหนวย ดังนี้
1. น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ
รองประธานกรรมการ (1)
2. น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
กรรมการ
สําหรับการเลือกคณะกรรมการดําเนินงานในป 2565 จะเลือกกรรมการจํานวน 10 คน เพื่อทดแทน
ผูที่ครบวาระ และลาออกเนื่องจากยายไปรับราชการตางหนวย โดยกรรมการที่ไดรับเลือกและมีคะแนนในลําดับ
ทาย2 ลําดับ จะอยูในวาระแทน 1 ป
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วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45
ประจําปสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ลําดับ

ชื่อ- สกุล

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ
น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
น.อ.จําลอง ปนงาม
น.ท.ไชโย ชูหมื่นไวย
น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
น.ท.มนู แสงประสาท
น.ต.พิเชษฐ ปจจัยคา
น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
น.ท.อนันต แหววรอด
น.ท.วีระชาติ อยูคง
น.ท.อาดูลย พานรอง
น.ท.นิรันดร ศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (1)
รองประธานกรรมการ (2)
รองประธานกรรมการ (3)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่ 1
วาระที่ 2
หมาย
เหตุ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2
3
3
3
3
3 วาระแทน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 วาระแทน

มติที่ประชุมใหญ
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4.8. พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
ตามระเบี ย บนายทะเบีย นสหกรณ วา ด ว ยการการตรวจสอบกิจ การของสหกรณ พ.ศ.2563 ซึ่ ง
ประกาศใชเมื่อ 12 ตุลาคม 2563 สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด จึงตองแกไขขอบังคับเพื่อให
สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนดังกลาว
มติ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/64 เมื่ อ 20 ตุ ล าคม 2564 มี ม ติ เ สนอ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ดังนี้
รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอความเดิม
ข อ 103 ผู ต รวจสอบกิ จ การ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดา นธุ รกิ จ การเงิน การบั ญ ชี การ
บริ ห ารจั ด การ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผู
ผ า นการอบรมการตรวจสอบกิ จ การ รวมทั้ ง ไม มี
ลักษณะตองหามตามระเบีย บนายทะเบียนสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน

กรณี ข องคณะผู ต รวจสอบกิ จ การ ให มี หั ว หน า
คณะหนึ่งคน ซึ่ งต องเป นผู มีวุ ฒิก ารศึก ษาไม ต่ํา กว า
ปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
หรือเศรษฐศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และให
ประกาศชื่ อ หั ว หน า คณะผู ต รวจสอบกิ จ การให ที่
ประชุมใหญทราบดวย
ขอ 104 ขั้นตอนและวิธกี ารเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู
ตรวจสอบกิ จ การที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามเพื่อนําเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือก เสนอให
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปดเผย และให
ผูไมไ ดรับ เลือ กตั้ง คะแนนรองลงมาเปนผู ตรวจสอบ
กิจการสํารองจํานวน 1 คน

ขอความทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ขอ 103 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูม ีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดาน การเงิน การบัญชี การบริหาร
ธุรกิ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคณ
ุ สมบัติเปนผูผ านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน
กรณีของคณะผูต รวจสอบกิจการ ใหมีประธาน
หนึ่งคน มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และให
ประกาศชื่ อ ประธานคณะผู ต รวจสอบกิ จ การให ที่
ประชุมใหญทราบดวย
ขอ 104 ขั้น ตอนและวิธี ก ารเลื อกตั้งผู ตรวจสอบ
กิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศขั้นตอน
และวิธีการเลือกตั้งใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ
และใหประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปน
ผู ส อบกิ จ การก อ นวั น ประชุ ม ใหญ และพิ จ ารณา
คั ด เลื อ กผู ต รวจสอบกิ จ การที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี
ลัก ษณะต อ งห า มตามระเบี ยบนายทะเบี ย นกํา หนด
เพื่อนําเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือก เสนอใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งเลือกตั้งตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับ
การเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่
ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งคะแนน
สูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ)
ขอความเดิม
กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองพนจากตําแหนง
ตามขอ106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการ
สํ า รองเข า ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ทั น ที เ ท า ระยะเวลาที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการใหม
ขอ 105 การดํารงตําแหนง ผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
1 ป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยัง
ไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา
ได

ขอ 106 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป น หนั ง สื อ ยื่ น ต อ
ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ผู ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ห รื อยื่ นต อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(4) ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องสหกรณ ล งมติ ถ อดถอนผู
ตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณหรืออธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ วิ นิ จ ฉั ย ว า ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด

ขอความทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ใหผู ไดรับเลื อกตั้ง ระดับคะแนนรองลงมาเปน ผู
ตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน
กรณี มี ผู ต รวจสอบกิ จ การคนใดต อ งพ น จาก
ตําแหนงตามขอ 106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจ
สอบกิ จ การสํ า รองเข า ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ทั น ที เ ท า
ระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมี
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม
ขอ 105 การดํารงตําแหนง ผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
2 ป ทางบัญชีสหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไม
มีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจ
สอบกิ จ การคนเดิ ม ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ยู ต อ ไปจนกว า ที่
ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม
ผูต รวจสอบกิจ การที่พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ
อาจจะไดรับการเลือกตั้ งจากที่ประชุมใหญอีกได แต
ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
กรณี ผู ต รวจสอบกิ จ การขาดจากการเป น ผู
ตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
คนใหม ในคราวประชุ ม ใหญ ค รั้ ง แรกหลั ง จากผู
ตรวจสอบกิ จ การคนนั้ น ขาดจากการผู ต รวจสอบ
กิ จ การ และนํ า วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของผู แ ทน
ตอเนื่องจากผูที่ตนมาดํารงตําแหนง
ขอ 106 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) พนจากตําแหนงตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป น หนั ง สื อ ยื่ น ต อ
ประธานกรรมการดําเนินการ และใหมีผลวันที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติรับทราบ
(4) ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องสหกรณ ล งมติ ถ อดถอนผู
ตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ วิ นิ จ ฉั ย ว า ขาด
คุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามระเบี ย บนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด
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เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ด ว ยการตรวจสอบ
กิจ การของสหกรณ
พ.ศ.2563

เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ด ว ยการตรวจสอบ
กิจ การของสหกรณ
พ.ศ.2563

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ)
ขอความเดิม
ขอความทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ขอ 107 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 107 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ
ผู ต รวจสอบกิ จ การมี อํ า นาจหน า ที่ ต รวจสอบการ ผู ต รวจสอบกิ จ การมี อํ า นาจหน า ที่ ต รวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการในการ
ดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ
รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และ
การตรวจสอบในเรื่องตาง ดังนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน (1) ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการบั น ทึ ก บั ญ ชี
และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของ เพื่อใหเปน ไปตามแบบ และรายงานที่น ายทะเบีย น
สหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่ สหกรณกําหนด
เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการ (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แต ล ะประเภทของสหกรณ เพื่ อ การดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหมี
ประเมิ นผลและอาจใหข อแนะนํ าแกค ณะกรรมการ ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง บริห ารงานของคณะกรรมการดํา เนิ นการให เป นไป
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
ตามกฏหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของ (3) สอบทานระบบการปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ
สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกัน เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมทั้ง
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการ (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแล
ใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
ทรั พย สิน ของสหกรณ วิ เ คาะห และประเมิ นความมี
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อให
การใชทรัพยสินเปนไปอยางเหมาะสมและคุมคา
(5) ติ ดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ (5) ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของสหกรณใน
การพิจารณาแกไข ขอสังเกตหรือขอบกพรองเกี่ยวกับ
ดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน
ข อ บั งคั บ ระเบี ย บ มติ ตลอดจนคํ า สั่ ง ต า ง ๆ ของ การดํ า เนิ น งานที่ ไ ด รั บ แจ ง จากสํ า นั ก งานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือผูสอบบัญชี
สหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิ บัติต ามกฎหมาย ข อบั งคั บ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ
เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ
ตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานให
เป น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ
กําหนดดวย
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เหตุผล
เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ)
ขอความเดิม
ขอ 108 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจ
สอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน
และประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร และเข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนิ นการเพื่ อแจ งผลการตรวจสอบประจําเดือนที่
ผานมา และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่
ประชุมใหญของสหกรณดวย

ขอความทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ขอ 108 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจ
สอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบเปนลาย
ลักษณอักษรประจํ าเดือนและประจําป เพื่อสรุปผล
การตรวจสอบ รวมทั้งขอ สังเกตขอ เสนอแนะที่ เป น
ประโยชน และเข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนิ นการเพื่ อแจ งผลการตรวจสอบประจําเดือนที่
ผ า นมา เข า ร ว มประชุ ม ใหญ เ พื่ อ รายงานผลการ
ตรวจสอบประจําปตอที่ประใหญของสหกรณดวย

กรณี ที่ พ บว า มี เ หตุ ก ารณ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความ
เสี ย หายแก ส หกรณ ห รื อ สมาชิ ก อย า งร า ยแรง หรื อ
สหกรณ ไ ม ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณ
อ ย า ง ร า ย แ ร ง ใ ห แ จ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต อ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข
และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานสวน
ราชการที่กํากับดูแลโดยเร็ว

กรณีที่พบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณไมปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ ที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณอยางรายแรง ให
แจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ
ทันที เพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนารายงาน
ดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรคโดยเร็ว

เหตุผล
เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ด ว ยการตรวจสอบ
กิจ การของสหกรณ
พ.ศ.2563

ใหผูต รวจสอบกิจ การติ ดตามผลการดําเนินการ
ให ผู ต รวจสอบกิ จ การติ ด ตามผลการแก ไ ขตาม
รายงานการตรวจสอบวรรคกอน และสําเนารายงาน แกไขขอบกพรอง ขอสั งเกต และใหรายงานผลการ
ผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไว
ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย
ใหสํานักงานสวนราชการที่กํากับดูแลทราบดวย
ขอ 109 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผู
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
ผูตรวจสอบกิจการต องรับผิดชอบชดใชค าเสียหาย
ให แ ก ส หกรณ หรื อ หากตรวจพบข อ บกพร อ งของ
สหกรณ ตอ งแจ งใหค ณะกรรมการดํา เนิน การทราบ
โดยเร็ ว ผู ต รวจสอบกิ จ การต อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิ จ ารณาความรั บผิ ด ของผู ต รวจสอบกิจ การให
เปนไปตามมติที่ประชุมใหญ

ขอ 109 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผู
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
ผูตรวจสอบกิจการต องรับผิดชอบชดใชค าเสียหาย
ให แ ก ส หกรณ หรื อ หากตรวจพบข อ บกพร อ งของ
สหกรณ ตอ งแจ งใหค ณะกรรมการดํา เนิน การทราบ
โดยเร็ ว ผู ต รวจสอบกิ จ การต อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิ จ ารณาความรั บผิ ด ของผู ต รวจสอบกิจ การให
เปนไปตามมติที่ประชุมใหญ

51

เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ด ว ยการตรวจสอบ
กิจ การของสหกรณ
พ.ศ.2563

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ)
ขอความเดิม

ขอความทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ขอ 109/1 หนาที่สหกรณตอผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้
(1) อํ า นวยความสะดวก ให ค วามร ว มมื อ กั บ ผู
ตรวจสอบกิ จการ ในการใหคํ าชี้ แ จงตามข อซั กถาม
ต า งๆ พร อ มทั้ ง จั ด เตรี ย มข อ มู ล เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี ข องสหกรณ เ พื่ อ เป น
ประโยชนของการตรวจสอบกิจการ
(2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมให ผูตรวจสอบ
กิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน
และทํ า หนั งสื อ เชิ ญ ให ผู ผู ต รวจสอบกิ จ การเข า ร ว ม
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทุกครั้ง
(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการดําเนินกิจการของ
สหกรณ เ ป น ไปโดยถู ก ต อ งตามกฏหมาย ข อ บั ง คั บ
และระเบียบของสหกรณ
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เหตุผล
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ด ว ยการตรวจสอบ
กิจ การของสหกรณ
พ.ศ.2563
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
*******************
มติที่ประชุมใหญ............................................................................................................................. ...............................
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.........................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ
****************************
มติที่ประชุมใหญ……………………………………………….……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ฝายซอมเครื่องยนต แผนกชางอากาศ กองเทคนิค กองบิน 4
จํานวนสมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 1,151 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 1,409 คน (ตามลายมือชื่อสมาชิก
ผูเขารวมประชุม)
คณะกรรมการดําเนินการที่เขารวมประชุม
1. น.อ.นพนันท
เมืองมีศรี
รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (3)
2. น.อ.จําลอง
ปนงาม
กรรมการดําเนินการ ฯ
อยูคง
กรรมการดําเนินการเลขานุการ
3. น.ท.วีระชาติ
4. น.ท.จตุรงค
รักสุภาพ
กรรมการดําเนินการ
5. น.ท.ธีรนารถ
ณ บางชาง
กรรมการดําเนินการ ฯ
6. น.ท.ไชโย
ชูหมื่นไวย
กรรมการดําเนินการ
7. น.ท.อาดูลย
พานรอง
กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ
8. น.ท.สรวิชญ
พงษเพ็ง
กรรมการดําเนินการเหรัญญิก
9. น.ท.นิรันดร
ศึกษา
กรรมการดําเนินการ ฯ
10. น.ท.มณู
แสงประสาท กรรมการดําเนินการ ฯ
11. น.ต.พิเชษฐ
ปจจัยคา
กรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการที่ไมมาประชุม
1. น.อ.จิตติวุฒิ
วันทนา
ประธานกรรมการดําเนินการ ฯ
2. น.อ.วรพล
ดิษฐแกว
รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (1)
3. น.อ.ทรงศักดิ์
ธรรมสาร
รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (2)
4. น.ท.อาจณรงค
กองนิล
กรรมการดําเนินการ ฯ
ผูเขารวมประชุม
1. น.อ.เนาวมรัตน
ประพัฒนทอง ผบ.บน.4
2. น.อ.จักราวุธ
ศรีสุวรรณ
รอง ผบ.บน.4
3. น.อ.อัคคพร
อวมสําอางค เสธ.บน.4
4. น.ท.พงษศักดิ์
ทองสุข
ผูจัดการ
5. นายอาทิตย
หอมเย็น
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
6. นางนงลักษณ
รัตนวิเศษศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
7. น.ส.กานตสินีย
มีใจบุญ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
8. นายชาคริต
ประดิษฐ
ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เมื่อสมาชิกเขาประชุม จํานวน 1,151 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 1,409 คน ครบองคประชุมตามขอบังคับ
แลว น.อ.นพนันท เมืองมีศรี รองประธานกรรมการฯ ประธานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 กลาวเปด
ประชุม และมอบหมายให น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบการประชุมตอไป
มติที่ประชุมใหญ รับทราบตามที่ประธานแจง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปทางบัญชี 2562
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการ ฯ เสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารายงานประชุมใหญสามัญประจําป
2562 เมื่อวันพฤหัสที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ฝายซอมเครื่องยนต แผนกชางอากาศ กองเทคนิค กองบิน 4
มติที่ประชุมใหญ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่ 3.1 รายงานกิจการประจําป 2563
น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจัดการฯ รายงานผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
ประจําป 2563 ดังนี้

1. ทุนดําเนินการ
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทุนเรือนหุน
เงินรับฝาก
ทุนสํารอง
เงินใหสมาชิกกูระหวางป
เงินรับชําระหนี้ระหวางป
เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิก
เงินลงทุนระยะยาว
ทุนดําเนินการ
กําไรสุทธิประจําป

ผลการดําเนินงาน
ป 2563
(บาท)
251,917,780.00
103,076,974.44
46,317,074.09
138,153,239.25
115,786,313.02
410,053,272.73
2,600,000.00
426,702,117.25
17,208,263.43

2. ทุนเรือนหุน
สมาชิกถือหุน 30 ก.ย.62
บวก ถือหุนเพิ่มระหวางป
หัก
สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป
คงเหลือหุนที่สมาชิกถือ ณ 30 ก.ย.63
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ผลการดําเนินงาน
ป 2562
(บาท)
238,340,160.00
98,960,650.72
44,264,719.53
136,598,469.00
110,079,689.50
387,686,346.50
2,600,000.00
405,150,797.10
16,753,237.56
238,340,160.00
24,522,900.00
10,945,280.00
251,917,780.00

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(บาท)
13,577,620.00
4,116,323.72
2,052,354.56
1,554,770.25
5,706,623.52
22,366,926.23
0.00
21,551,320.15
455,025.87
บาท
บาท
บาท
บาท

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

3. เงินรับฝาก
3.1 เงินรับฝากออมทรัพย
มีเงินรับฝาก 30 ก.ย.62
บวก ฝากเพิ่มระหวางป
หัก ถอนคืนระหวางป
คงเหลือ ณ 30 ก.ย.63

27,005,098.03
27,433,227.64
21,217,111.31
33,221,214.36

บาท
บาท
บาท
บาท

3.2 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
มีเงินรับฝาก 30 ก.ย.62
บวก ฝากเพิ่มระหวางป
หัก
ถอนคืนระหวางป
คงเหลือ ณ 30 ก.ย.63

71,955,552.69
6,946,979.15
9,046,771.76
69,855,760.08

บาท
บาท
บาท
บาท

4. เงินใหสมาชิกกู
เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิก 30 ก.ย.62
ระหวางป สมาชิกกูเงินกูสามัญ
ระหวางป สมาชิกกูเงินกูฉุกเฉิน
ระหวางป สมาชิกกูเงินสามัญหักค้ําประกัน
รวมเงินกูทั้งสิ้น
ระหวางป สมาชิกชําระหนี้ตามสัญญา
คงมีเงินกูเหลืออยูที่สมาชิก ณ 30 ก.ย.63

387,686,346.50
115,598,100.00
26,394,700.00
160,439.20
138,153,239.25
115,786,313.02
410,053,272.73

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. การใชทุนสาธารณประโยชน ป 2563
5.1 จายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ประจําเดือน ๆ ละ 2,000 บาท
5.2 จายสนับสนุนงานกฐิน บน. 4
5.3 จายสนับสนุนงานวันเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ป 2563
5.4 จายสนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ บน.4 ป 2563
5.5 จายสนับสนุนน้ําปนงานวันเด็ก บน.4 ป 2563
5.6 จายสนับสนุนดอกปอบปวันทหารผานศึกชมรมแมบาน บน.4
5.7 จายสนับสนุนคาพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต 3 คน
5.8 จายสนับสนุนทุนการศึกษา บน.4
5.9 จายสนับสนุนกีฬาภายใน บน.4 ป 2563
5.10 จายสนับสนุนน้ําผลไมปน งานหลวงพอเพ็ชร บน.4
5.11 จายสนับสนุนบัตรเดิน-วิ่ง การกุศลงานหลวงพอเพ็ชร บน.4
5.12 จายสนับสนุนงานกฐินพระราชทานรวมกับกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชี
รวมเปนเงิน

60

24,000.00
100,000.00
1,000.00
20,000.00
15,000.00
1,000.00
1,500.00
30,000.00
10,000.00
2,160.00
400.00
2,000.00
207,060.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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6. การใชทุนสวัสดิการสมาชิก และเจาหนาที่ ประจําป 2563
ป 2563 สมาชิกเสียชีวิตจํานวน 3 คน สหกรณจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละ 50,000.-บาท ดังนี้
1. ร.ต.สมศักดิ์ พหลยุทธ
2. พ.อ.อ.สมหมาย ฤทธิ์นอย
3. นายสมควร สังขแกว
รวมเปนเงิน 150,000.00 บาท
7. การใชทุนบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต ป 2563
เงินทุนบําเหน็จประกันชีวิต คือ เงินที่ตัวแทนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) ไดรับเปนคาตอบแทน
จากการทําประกันเงินกูของสมาชิก และมอบใหกับสหกรณทั้งจํานวน เพื่อนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สมาชิก ในป 2563 ไดนําไปใชดังนี้
1. จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเกาซึ่งใชมาตั้งแตป 2551
20,000.00 บาท
2. ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง
4,200.00 บาท
3. จัดหาหนากากผาแจกสมาชิก1,200 ชิ้นๆละ 30 บาท
36,000.00 บาท
4. สนับสนุนทุนการศึกษา บน.4
20,000.00 บาท
5. สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรเจาหนาที่
3,000.00 บาท
6. โอนเขาบัญชีทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
400,000.00 บาท
7. จายสนับสนุนกิจกรรมงานวันงานสหกรณแหงชาติ
15,815.00 บาท
รวมเปนเงิน
499,015.00 บาท
8. รายไดและคาใชจาย ป 2563
8.1 รายได
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
รายไดอื่น
รายไดรวม
8.2 คาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาใชจายดําเนินงานอื่น
หนีส้ งสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู
คาใชจายรวม
9. กําไรสุทธิ
เมื่อนํ ารายไดหักคาใชจ ายแลว สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป
17,208,263.43 บาท
มติที่ประชุมใหญ รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563
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23,788,324.67 บาท
6,085.00 บาท
23,794,409.67 บาท
2,596,713.00
2,957,127.09
148,828.45
900,660.20
(17,182.50)
6,586,146.24

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2563 รอการจัดสรรจํานวนทั้งสิ้ น
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เรื่องที่ 3.2 รายงานสมาชิกเขาใหม และลาออกระหวางป 2563
น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจัดการฯ รายงานสมาชิกเขาใหม และลาออก ป 2563 ใหที่ประชุม
ทราบดังนี้
จํานวนสมาชิก เปลี่ยนแปลงในระหวางป
สมาชิก ณ 30 กันยายน 2562
1,393 คน
เขาใหม
88 คน
ลาออก
64 คน
ใหออกตามขอบังคับ
1 คน
โอนออก
6 คน
ถึงแกกรรม
1 คน
ณ 30 กันยายน 2563 คงมีสมาชิก
1,409 คน
หนวยงานที่สมาชิกสังกัด
กองบิน 4
996 คน
กองซอมอากาศยาน 1
21 คน
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน
12 คน
แผนกคลังสรรพาวุธ 3
11 คน
หนวยอื่น
369 คน
มติที่ประชุมใหญ รับทราบ
เรื่องที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการป 2563
ร.ท.ทินกร ชาประเสริฐ ผูตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
ตามมติ ที่ป ระชุม ใหญส ามัญ ประจํา ป 2562 เมื่อ วัน ที่ 13 พฤศจิก ายน 2562 เลือ กให
ร.ท.ทิน กร ชาประเสริฐ เปน ผูต รวจสอบกิจ การของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด สํา หรับ ป
ทางบัญ ชีสิ ้ น สุด วัน ที ่ 30 กัน ยายน 2563 นั ้น กระผมไดต รวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป โดยสรุปดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงินและการเก็บรักษาเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงาน และงบประมาณ
ที่กําหนดไว
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3. การบัญชี
3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน สมบูรณตามที่นํามาใหตรวจสอบ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับฝาก
และทุนเรือนหุน ฯลฯ โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผลทุกระบบงานควบคู กับการบันทึกบัญชี/ทะเบียนยอยดวยมือ
เปนไปตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว
3.3 การเสนอรายงานทางบัญ ชีตอ คณะกรรมการฯ ไดเ สนอรายงานการตรวจสอบกิจ การ
ตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
4. การควบคุมการเงิน
การรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด มีบางครั้งเก็บเงินไวเกิน
เนื่องจากมีวันหยุดของธนาคารติดตอกันหลายวัน และไดขออนุมัติในที่ประชุมแลว
5. การบริหารงานของสหกรณ
การบริหารงานของสหกรณฯ เปนไปตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ ระเบียบ และขอบังคับ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว
6. การดําเนินงาน
6.1 สมาชิก
6.1.1 สหกรณฯ มีสมาชิกเมื่อตนป
จํานวน 1,393 ราย
6.1.2 ระหวางปมีสมาชิกเพิ่ม
จํานวน 88 ราย
6.1.3 ระหวางปมีสมาชิกลดลง
จํานวน 72 ราย
6.1.4 มีสมาชิกคงเหลือสิ้นป
จํานวน 1,409 ราย
การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและผานมติคณะกรรมการ
6.2 เงินสดและเงินฝากธนาคารในวันสิ้นปสหกรณฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประกอบดวย
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

เงินสดในมือ
จํานวนเงิน
63,707.20 บาท
เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน
1,923.32 บาท
เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน 10,115,254.50 บาท
เงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํานวนเงิน
2,687,992.50 บาท

6.3 ดานสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 4 ประเภท คือ
6.3.1 เงินกู-ฉุกเฉิน
จํานวน 1,793 สัญญา
6.3.2 เงินกู-สามัญ
จํานวน 278 สัญญา
6.3.3 เงินกู-สามัญหักค้ําประกัน จํานวน
2 สัญญา
ประเภทเงินใหกูยืม
เงินกู–ฉุกเฉิน
เงินกู–สามัญ
เงินกู-สามัญหักค้ําประกัน

ยอดยกมา

กูระหวางป

4,407,100.00 26,394,700.00
380,513,018.75 111,598,100.00
1,755,939.50
160,439.50
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ชําระหนี้ระหวางป
25,956,512.81
89,453,716.98
344,499.23

คงเหลือสิ้นป
4,845,287.19
402,657,406.77
1,571,879.52
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6.3.4 ลูกหนี้เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน 978.699.25 บาท ประกอบดวย
- น.ส.พรดา บัวเสนาะ
จํานวนเงิน 333,481.00 บาท
- ร.ต.ชูพงษ สุขเสวต
จํานวนเงิน 645,218.25 บาท
6.3.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จํานวนเงิน 521,790.13 บาท

การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ เอกสารหลักฐานแสดงการ
เปนหนี้ การค้ําประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ
6.4 ดานการลงทุนสหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว ประกอบดวย
-หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
-หุนชุมนุมสหกรณทหาร
-หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
-หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ
รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ

จํานวน 400,000.00 บาท
จํานวน 200,000.00 บาท
จํานวน 2,000,000.00 บาท
จํานวน 301,000.00 บาท
จํานวน 301,000.00 บาท
จํานวน 2,600,000.00 บาท

6.5 ดานเงินรับฝาก สหกรณฯ รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

ตนป

เพิ่มระหวางป

ถอนระหวางป

คงเหลือสิ้นป

27,005,098.03
71,955,552.69

27,433,227.64
6,946,979.15

21,217,111.31
9,046,771.76

33,221,214.36
69,855,760.08

98,960,650.72

34,380,206.79

30,263,883.07

103,076,974.44

การรับฝากเงินและการจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
6.6 ดานหนี้สิน
6.6.1 หนี้สินหมุนเวียน
- เงินปนผลคางจาย
- เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
- เงินกองทุนสามัญรอจายคืน
- เงินรับฝากรอจายคืน (ไมเปนสมาชิก)
- เงินหุนรอจายคืน

65,296.00 บาท
6,364.00 บาท
5,300.00 บาท
39,801.29 บาท
43,280.00 บาท

6.6.2 หนี้สินไมหมุนเวียน
- เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่

4,136,400.00 บาท

การกูยืมเงินในปดําเนินงาน 2563 สหกรณไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย (OD) เพื่อ
จายเงินกูแกสมาชิก เปนเงิน 800,000.00 บาท ระหวางปชําระคืนครบถวนแลวซึ่งจายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีไป
ทั้งสิ้น 1,818.36 บาท
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6.7 ทุนเรือนหุน ทุนเรือนหุนเมื่อตนป จํานวน 238,340,160.00 บาท ระหวางปเพิ่มขึ้นจํานวน
24,522,900.00 บาท จายคืนคาหุน จํานวน 10,945,280.00 บาท คงเหลือสิ้นป จํานวน 251,917,780.00 บาท
การเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ
6.8 ทุนสํารองและทุนสะสม รายละเอียดดังนี้
ลดลงระหวาง
คงเหลือสิ้นป
ป
ทุนสํารอง
44,264,719.53 2,052,354.56
0.00 46,317074.09
ทุนสะสม ประกอบดวย
2,739,934.00 1,388,330.00 357,060.00 3,750,584.00
-ทุนสาธารณประโยชน
253,270.00
246,730.00
207,060.00
292,940.00
-ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
1,566,544.00
50,000.00
0.00 1,616,544.00
-ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ
17,000.00
0.00
0.00
17,000.00
-ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
818,400.00
681,600.00
150,000.00 1,350,000.00
-ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฯ
64,100.00
10,000.00
0.00
74,100.00
-ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
ประเภททุนของสหกรณ

ตนป

เพิ่มระหวางป

7. ผลการดําเนินงาน
7.1 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับประมาณการที่ตั้งงบประมาณไว
ประมาณการ
เกิดขึ้นจริง
รายการ
(บาท)
(บาท)
รายได :
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น
รวม
คาใชจาย :
1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.คาใชจายทางการเงิน
3.คาใชจายในการบริหาร
4. คาใชจายทางบัญชี
5. คาครุภัณฑสํานักงาน
รวม

สูงต่ํากวา
ประมาณการ

23,000,000.00
5,000.00
200,000.00
23,205,000.00

23,666,548.37
4,400.00
123,461.30
23,794,409.67

(666,548.37)
600.00
76,538.70
(589,409.67)

2,390,000.00
4,000,000.00
1,102,000.00
200,000.00
7,692,000.00

2,275,293.00
2,955,308.73
910,645.45
443,080.70
0.00
6,584,327.88

114,707.00
1,044,691.27
191,354.55
(443,080.70)
200,000.00
1,107,672.12

คาใชจายตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของที่ประชุม ซึ่งเมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลวก็ไมเกิน
วงเงินงบประมาณที่อนุมัติสวนคาใชจายทางบัญชี เปนคาใชจายที่ตัดทางบัญชีเทานั้นไมไดจายเปนเงินสด
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7.2 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับปกอน
ป 2562
รายการ
(บาท)

ป 2563
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท

รายได :
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
22,488,464.21
23,666,548.37
1,178,084.16
คาธรรมเนียมแรกเขา
5,500.00
4,400.00
(1,100.00)
รายไดอื่น
192,519.13
123,461.30
(69,057.83)
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
237,771.89
17,182.50
(220,589.39)
รวม
22,924,255.23 23,811,592.17
887,336.94
คาใชจาย :
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะสั้น
2,933,547.05
2,957,127.09
23,580.04
คาใชจายในการดําเนินงาน
3,237,470.62
3,646,201.65
408,731.03
รวม
6,171,017.67
6,603,328.74
432,311.07
กําไรสุทธิรอการจัดสรร
16,753,237.56 17,208,263.43
455,025.87
กําไรสุทธิรอการจัดสรรเปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีจํานวนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 455,025.87 บาท
8. สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
มติแหงที่ประชุม และวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ
9.ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
- ไมมี
มติที่ประชุมใหญ รับทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะการเงิน งบกําไรขาดทุนประจําป 2563
นายชาคริต ประดิษฐ ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูแทนผูสอบบัญชีรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีใหที่ประชุมรับทราบดังนี้
รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
ความเห็น
ขาพเจ าไดต รวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรั พ ย ขาราชการกองบิ น 4 จํ ากัด ซึ่ งประกอบดว ย
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 งบกํ า ไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะทางการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ ควร
ในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
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เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดป ฏิบั ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี และตามระเบี ย บกรมตรวจบั ญชีส หกรณ
ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ งบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่ อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่ องเหลานี้ มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็ น ของขา พเจ า ทั้ ง นี้ ขา พเจ า ไม ไ ดแ สดงความเห็ น
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
การรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
สหกรณมีการรับรูรายไดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญตามที่ แสดงใน
งบกําไรขาดทุน สหกรณฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมในป 2563 จํานวน 23.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.49
ของรวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน ซึ่งเปนเรื้องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่ องจากรายได ดังกลาวเกิดจากการ
ทําสัญญาเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ ซึ่ งการคํานวณรายไดดอกเบี้ ยเพื่อรับรูรายการ อาศัยการประมวลผลโดย
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมดวยมูล
คาที่ไมถูกตองหรือรับรูในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่ วไปของระบบสารสนเทศและระบบการ ควบคุม
ภายในที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดด อกเบี้ยเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมิน ระบบการ
ควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพื่อทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุม
ตัวอยางเพื่อทดสอบการคํานวณดอกเบี้ ยที่เรียกเก็บวาเปนไปตามสัญญาและรับรูรายได สอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีการรับรูรายไดของสหกรณหรือไม
ลูกหนี้เงินใหกูยืม และคาเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 ในป 2563 สหกรณฯ มีลูกหนี้เงินใหกูยืมรวมทั้งสิ้น 410.05 ลาน
บาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืม จํานวนเงิน 0.52 ลานบาท ทั้งสองรายการแสดงมูลคาสุทธิ คิดเปน
รอยละ 95.98 ของสินทรัพยรวมทั้งสิ้น
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ สําคัญเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมแกสมาชิก การรับ
ชําระคืนเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพื่อทําการ
ทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญา ใหกูยืมทุกประเภทเพื่ อ
ตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ เงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหนี้ เงินใหกูยืม และรายการตัดชําระหนี้จาก
ลูกหนี้ เพือ่ พิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอด จนถึงการเลือกตัวอยางเพื่ อสงหนังสือ
ยืนยันยอดรายการลูกหนี้คงเหลือ เพื่อพิจารณาถึงความมีอยูจริง นอกจากนี้ขาพเจายังไดสอบทานรายการลูกหนี้ เงิน
ใหกูยืมที่ผิดนัดชําระ ณ วันสิ้ นป เพื่อพิจารณาความ ครบถวนและถูกตองในการบันทึกรายการคาเผื่ อหนี้สงสัย
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จะสูญ โดยการประมาณคาเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญของ รายการดังกลาวเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน ซึ่ งกําหนด
อัตรารอยละในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาการผิดนัดชําระหนี้ และหลักประกันตาง ๆ
ทีม่ ีกับสหกรณ
เรื่องอืน่
งบการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานผูสอบบัญชีลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดย ถูกตอง
ตามทีค่ วร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ ปราศจากการแสดง ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจั ด ทํ า งบการเงิ น คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่ อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่ องในกรณีทีมีเรื่อง ดังกลาว
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้ งใจที่จะ
เลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่ อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน โดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต หรือขอผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมันอยาง สมเหตุสมผลคือความเชื่ อ
มันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอัน เปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูล
ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาดและถื อ ว า มี สาระสํ า คั ญ เมื่ อคาดการณ ไ ด อ ย า ง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขาพเจาไดใช
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของขาพเจารวมถึง
z ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองตอความ
เสี่ ย งเหล า นั้ น และได ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป น เกณฑ ใ นการแสดงความเห็ น
ของขาพเจา ความเสี่ ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน สาระสําคัญซึ่ งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตัง้ ใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
z ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกียวของกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่ อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิท ธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ
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ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณใ ช แ ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดย คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ
z สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช เ กณฑ ก ารบั ญ ชี สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับวา มีความไมแนนอนที่ มี สาระสําคัญ
ที่เกียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่ อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ ความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม แนนอนทีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกต
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ เปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลา ว
ไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้ นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับ
จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปน เหตุให
สหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
z ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมิน วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่ เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม ขาพเจาไดสื่อสาร
กับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไดวางแผนไว ประเด็นที่
มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่ มีนัยสําคัญ ในระบบการควบคุมภายในซึ่ งขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่ องทั้ งหลายที่ สื่ อ สารกับ คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ ข าพเจ า ไดพิจ ารณาเรื่ องต าง ๆ ที่ มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา ได
อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหเปดเผยเรื่ อง ดังกลาวตอ
สาธารณะหรือในสถานการณที่ยากจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวใน รายงานของขาพเจา
เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบ ในทางลบมากกวาผลประโยชน
ทีผ่ ูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
z

(ลงชื่อ) นายธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล
(ธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล)
ผูสอบบัญชีสหกรณ
วันที 30 ตุลาคม 2563
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาว
อุปกรณ – สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร – สุทธิ

2
4

ป 2563

ป 2562

บาท

บาท

12,868,877.07
45,584,206.25
42,999.48
56,690.90
58,552,773.70

13,602,218.42
46,294,227.48
14,327.71
45,966.70
59,956,740.31

2,600,000.00
363,947,276.35
181,832.91
1,420,234.29

2,600,000.00
340,853,146.39
232,188.61
1,508,721.79

368,149,343.55
426,702,117.25

345,194,056.79
405,150,797.10

8
9

103,076,974.44
220,041.29
103,297,015.73

98,960,650.72
222,735.29
99,183,386.01

10

4,211,400.00
4,211,400.00

3,889,980.00
3,889,980.00

107,508,415.73

103,073,366.01

3

5
4
6
7

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

11

ป 2563

ป 2562

บาท

บาท

251,917,780.00
46,317,074.09
3,750,584.00
17,208,263.43
319,193,701.52
426,702,117.25

238,340,160.00
44,264,719.53
2,719,314.00
16,753,237.56
302,077,431.09
405,150,797.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.00

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก นพนันท เมืองมีศรี
(นพนันท เมืองมีศรี)
รองประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท วีระชาติ อยูคง
(วีระชาติ อยูคง)
เลขานุการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ป 2563
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ป 2562

บาท

%

บาท

%

23,666,548.37
6,085.89
115,690.41
23,788,324.67

99.49
0.03
0.51
100.00

22,488,464.21
7,507.30
116,000.00
22,611,971.51

99.45
0.03
0.51
100.00

2,955,308.73
1,818.36
2,957,127.09

12.42
0.01
12.43

2,929,888.33
3,658.72
2,933,547.05

12.96
0.02
12.97

(17,182.50)
(17,182.50)
20,848,380.08

(0.07)
(0.07)
87.64

(237,771.89)
(237,771.89)
19,916,196.35

(1.05)

4,400.00
1,685.00
6,085.00

0.02
0.01
0.03

5,500.00
69,011.83
74,511.83

0.02
0.31
0.33

1,961,400.00
42,200.00
321,420.00
121,356.00
50,000.00
70,337.00
30,000.00

8.25
0.18
1.35
0.51
0.21
0.30
0.13

1,873,440.00
60,580.00
241,080.00
127,868.00
50,000.00
75,399.00
30,000.00

8.29
0.27
1.07
0.57
0.22
0.33
0.13

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญ
ู
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
บําเหน็จเจาหนาที่
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาลวงเวลา
คาสมทบเงินประกันสังคม
คาเครื่องแบบเจาหนาที่
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ป 2563
บาท

%

บาท

%

50,355.70

0.21

48,061.05

0.21

88,487.50

0.37

71,021.75

0.31

0.00
9,985.25

0.00
0.04

10,000.00
17,643.00

0.04
0.08

95,000.00
21,044.00
51,790.80
472,112.00
42,000.00
60,000.00
83,200.00
9,976.80
8,988.00
1,200.00
141.00
6,935.60
16,962.00
31,310.00
3,646,201.65
17,208,263.43

0.40
0.09
0.22
1.98
0.18
0.25
0.35
0.04
0.04
0.01
0.00
0.03
0.07
0.13
15.33
72.34

72,500.00
27,849.00
47,093.36
231,040.00
42,000.00
58,500.00
83,400.00
7,964.46
8,988.00
1,200.00
266.00
6,082.00
19,657.00
25,838.00
3,237,470.62
16,753,237.56

0.32
0.12
0.21
1.02
0.19
0.26
0.37
0.04
0.04
0.01
0.00
0.03
0.09
0.11
14.32
74.09

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่และอุปกรณ
คาเสื่อมราคา
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
และสิ่งปลูกสราง
คาดูแลโปรแกรมระบบงานสหกรณ
คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาเบี้ยประชุม
คารับรอง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาใชจายประชุมใหญ
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานในสหกรณ
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาเคเบิ้ลทีวีสาํ นักงาน
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาไปรษณีย
คาของใชสํานักงาน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

ป 2562
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ป 2563

ป 2562

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
17,208,263.43
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
50,355.70
(17,182.50)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง
88,487.50
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
(42,999.48)
รายไดคาบําเหน็จตัวแทนคางรับ
0.00
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
321,420.00
คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป
51,790.80
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย

16,753,237.56
48,061.05
(237,771.89)
71,021.75
(14,327.71)
13,460.85
241,080.00
47,093.36

60,000.00

58,500.00

17,720,135.45

16,980,354.97

(26,394,700.00)

(23,989,000.00)

25,956,512.81

23,583,000.00

(111,598,100.00)

(111,837,934.75)

89,637,771.96

84,529,671.25

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู- ไมกอใหเกิดรายได

31,589.00

1,195,484.00

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ

14,327.71

14,306.00

(62,515.00)

(53,969.16)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ

เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาธรรมเนียมผูส อบบัญชีคางจาย
เงินสดจายเงินรอจายคืน
เงินสดรับเงินรอจายคืน
เงินสดรับหลักประกันผลงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(58,500.00)
(444,534.74)
444,534.74
0.00
(4,753,478.07)
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(58,500.00)
(8,509,389.11)
8,547,920.00
75,000.00
(9,523,056.80)
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ป 2563

ป 2562

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้ออุปกรณสํานักงาน

0.00

(206,500.00)

เงินสดจายคาปรับปรุงสิทธิการใชอาคาร

0.00

(1,500,000.00)

0.00

(1,706,500.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก

34,376,206.79

40,594,875.18

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก

(29,859,883.07)

(31,297,175.49)

เงินสดจายเงินปนผล

(11,736,000.00)

(10,978,455.00)

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน

(1,450,747.00)

(1,289,003.00)

(500,000.00)

(470,000.00)

(30,000.00)

(30,000.00)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน

24,522,900.00

24,427,480.00

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน

(10,945,280.00)

(11,265,270.00)

0.00

206,500.00

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน

(207,060.00)

(246,730.00)

เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่

(150,000.00)

(681,600.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

4,020,136.72

8,970,621.69

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(733,341.35)

(2,258,935.11)

เงินสด ณ วันตนป

13,602,218.42

15,861,153.53

เงินสด ณ วันสิ้นป

12,868,877.07

13,602,218.42

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด

เงินสดรับจากกองทุนบําเหน็จตัวแทนเขาทุนสํารอง
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย
จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณระงับการรับรูรายไดทเี่ กิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคางจํานวน
414,382.05 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูดังกลาวแลวจะทําใหสหกรณมีกาํ ไรสุทธิ เพิ่มขึ้นดวยจํานวนเงิน
ดังกลาว
- เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยทไี่ มอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
- สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา
ดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542
- สหกรณบันทึกอุปกรณสํานักงานทีไ่ ดมาจากเงินรับบริจาคในบัญชีครุภัณฑสํานักงาน และคํานวณคาเสื่อมราคา
โดยวิธีเสนตรงตามอัตราทีน่ ายทะเบียนกําหนด
- สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางตัดจายตามอายุการใหประโยชนระยะเวลา 20 ป
- คาใชจายรอตัดบัญชี ตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสนิ รายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นทุกประเภททั้งนี้รวมถึง
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยคา้ํ ประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
วัสดุสํานักงาน
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
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ป 2563

ป 2562

บาท

บาท

63,707.20

156,263.15

12,805,169.87
12,868,877.07

13,445,955.27
13,602,218.42

56,690.90

45,966.70

56,690.90

45,966.70
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย
ระยะสั้น

ระยะยาว

ระยะสั้น

4,845,287.19
40,282,009.94

363,947,276.35

4,407,100.00
41,415,811.86

340,853,146.39

45,127,297.13

363,947,276.35

45,822,911.86

340,853,146.39

978,699.25
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
978,699.25
รวมเงินใหกูยืม
46,105,996.38

363,947,276.35

1,010,288.25
1,010,288.25
46,833,200.11
46,294,227.48

340,853,146.39
340,853,146.39

ป 2563
บาท
ราคาทุน

ป 2562
บาท
ราคาทุน

เงินใหกูยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกู- ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู- สามัญ
รวมเงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
ลูกหนี้เงินกู- สามัญ

หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินกูสามัญ

รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ

(521,790.13)

45,584,206.25

(538,972.63)

363,947,276.35

5. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

400,000.00
200,000.00
2,000,000.00
301,000.00
2,901,000.00
(301,000.00)
2,600,000.00

ระยะยาว
-

400,000.00
200,000.00
2,000,000.00
301,000.00
2,901,000.00
(301,000.00)
2,600,000.00

-บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2551 แตบริษัทมิไดนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
-รานสหกรณกองบิน 4 จํากัด ไดเลิกกิจการตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 และตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญชี
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

6. อุปกรณสํานักงาน ประกอบดวย
อุปกรณสํานักงาน
คาเสื่อมสะสมอุปกรณสาํ นักงาน
อุปกรณสํานักงาน - สุทธิ

ป 2563

ป 2562

บาท

บาท

1,027,405.00
(845,572.09)
181,832.91

1,027,405.00
(795,216.39)
232,188.61

2,082,750.00
(662,515.71)
1,420,234.29

2,082,750.00
(574,028.21)
1,508,721.79

7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร-สุทธิ ประกอบดวย
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการใชประโยชนอาคาร - สุทธิ
8. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก – สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รวมเงินรับฝาก
9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
เงินรอจายคืน
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
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33,221,241.36
69,855,760.08
103,076,974.44

27,005,098.03
71,955,552.69
98,960,650.00

65,296.00
6,364.00
60,000.00
88,381.29
220,041.29

69,454.00
6,400.00
58,500.00
88,381.29
222,735.29
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ป 2563

ป 2562

บาท

บาท

10. หนี้สินไมหมุนเวียน ประกอบดวย
เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
เงินหลักประกันผลงานกอสราง
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน

4,136,400.00
75,000.00
4,211,400.00

3,814,980.00
75,000.00
3,889,980.00

11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย
ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

17,000.00
292,940.00
1,616,544.00
1,350,000.00
74,100.00
400,000.00
3,750,584.00

17,000.00
253,270.00
1,566,544.00
818,400.00
64,100.00
0.00
2,719,314.00

12. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน
10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR-1.50 ตอป ค้ําประกันหนี้โดยคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ
13. กําไรสุทธิประจําป
กําไรสุทธิประจําป จะตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป และเปน
คาบํารุงสันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ตอป แตไมเกิน 30,000 บาท สําหรับกําไรสุทธิสวนที่เหลือสหกรณ
อาจจัดสรรเปนรายการอื่นตามขอบังคับตอไป
14. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝาก
ทั้งหมด

มติที่ประชุมใหญ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2563
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เรื่องที่ 4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563
น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจัดการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในปดําเนินงาน 2563 สหกรณ มีกําไรสุทธิ
17,208,263.43 บาท คณะกรรมการ ไดพิจารณาเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ตามขอบัคับ ขอ 27 ดังนี้
การจัดสรรกําไรสุทธิ
ป 2563
บาท

รายการ
กําไรสุทธิ

%

17,208,263.43

1. เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ10 ของกําไรสุทธิ
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของกําไร
สุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท
3. เปนเงินปนผลไมเกินรอยละ 10 โดยคิดใหตามสัดสวน
แหงระยะเวลา จัดสรรใหรอยละ 5.30 (ปกอน 5.20)
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.00 (ปกอน 6.50)
แหงจํานวนดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกสงใหกับสหกรณ
5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2
แหงทุนเรือนหุน
7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ไมเกิน
รอยละ10 ของกําไรสุทธิ
9. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
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16,753,237.56

1,923,881.43

11.18

2,052,354.56

12.25

30,000.00

0.18

30,000.00

0.18

73.64 11,731,842.00

70.03

12,672,296.00

รวมทั้งสิ้น

ป 2562
บาท
%

1,647,026.00

9.57

1,450,711.00

8.66

516,000.00

3.00

500,000.00

2.98

52,000.00

0.30

50,000.00

0.30

207,060.00

1.20

246,730.00

1.47

150,000.00

0.87

681,600.00

4.07

10,000.00

0.06

10,000.00

0.06

17,208,263.43

100.00 16,753,237.56 100.00

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิ
รายการ

จํานวนเงิน

1. เปนของสมาชิก
1.1 เงินปนผล
1.2 เงินเฉลี่ยคืน
รวม
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
2.1 ทุนสํารอง
2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
2.3 ทุนสาธารณประโยชน
2.4 ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
รวม
3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่
4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รวม
มติที่ประชุมใหญ อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563
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รอยละ

12,672,296.00
1,647,026.00
14,319,322.00

73.64
9.57
83.21

1,923,881.43
52,000.00
207,060.00
150,000.00
10,000.00
2,342,941.43
516,000.00
30,000.00
17,208,263.43

11.18
0.30
1.20
0.87
0.06
13.61
3.00
0.18
100.00

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

เรื่องที่ 4.3 พิจารณาแผนงานและงบประมาณป 2564
น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจัดการฯ เสนอแผนงาน และงบประมาณประจําป 2564 ใหที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้
เรื่องที่ 1 พิจารณาแผนงานปงบประมาณ 2564
แผนงานประจําป 2564 มีเปาหมายในการใชทุนภายในสหกรณเปนหลัก ไดแก ทุนเรือนหุน และเงินรับ
ฝากจากสมาชิก และในกรณีเสริมสภาพคลองจะใชเงินเบิกเกินบัญชี(OD) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดดังนี้
ลําดับ

การดําเนินงาน ป 2563
ตั้งไว
ไดรับ
245.00
251.91
104.00
103.07
393.00
409.53
3.00
.8
100
88

รายการ

แผนงานป 2564
แผนงาน เพิ่ม(ลด)
รอยละ
260
8.09
3.21
110
6.93
6.72
425
15.47
3.78
3
100
-

1 ทุนเรือนหุน
2 เงินรับฝากจากสมาชิก
3 เงินใหกูแกสมาชิก
4 เงินกูยืม
5 การรับสมาชิกเพิ่ม(คน)
หนวย : ลานบาท
มติที่ประชุมใหญ ฯ อนุมัติแผนงานประจําป 2564

เรื่องที่ 2 พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
การพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ขอบังคับสหกรณ ขอ 71 อํานาจของ ที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญมี
อํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/63 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563มีมติกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ไวเทาเดิม ดังนี้
อัตราเดิม
(บาท)

รายการ
เบี้ยเลี้ยงกรรมการ,เจาหนาที่ และสมาชิก
ที่คณะกรรมการมีมติใหเขาอบรม
-ในจังหวัด

500

-ตางจังหวัด

500

อัตราที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
(บาท)

หมายเหตุ

-

การกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง, คา
พาหนะ และคาเชาที่พัก เปนไป
ตามระเบียบฯ วาดวยการไป
ปฏิบัติงานและการเบิกคาใชจาย
พ.ศ. 2561

เบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
500
และคณะอนุกรรมการตางๆ
มติที่ประชุมใหญ ฯ อนุมัติกําหนดคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะตามเสนอ
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เรื่องที่ 3 พิจารณา ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2564
ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2564
************************
ประมาณการ

แผนงาน

การดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2563

ป 2563

ป 2564

1. รายได
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู

23,000,000.00

23,666,548.37

24,500,000.00

5,000.00

4,400.00

5,000.00

200,000.00

123,461.30

200,000.00

23,205,000.00

23,794,409.67

24,705,000.00

2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

2,390,000.00

2,275,293.00

2,540,000.00

2.2 คาใชจายทางการเงิน

4,000,000.00

2,955,308.73

4,000,000.00

2.3 คาใชจายในการบริหาร

1,102,000.00

910,645.45

1,102,000.00

-

443,080.70

200,000.00

0.00

200,000.00

7,692,000.00

6,584,327.88

7,842,000.00

1.2 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.3 รายไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย

2.4 คาใชจายทางบัญชี
2.5 คาครุภัณฑสํานักงาน
รวมคาใชจาย
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2564

ประเภท

แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2563

ป 2563

ป 2564

1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
1.1 เงินเดือน คาจาง
1,950,000.00
1.2 คาตอบแทน

1,961,400.00

คําชี้แจงประกอบ

2,100,000.00 เพื่อจายเงินเดือน เจาหนาที่ 8 อัตรา
นักการ 1 อัตรา
200,000.00 คาตอบแทนผูจัดการ 7,000 บาท/เดือน
กันจายคาตอบแทนรองผูจัดการ
5,000 บาท/เดือน
จายคาตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย.
.2,000 บาท/เดือน

200,000.00

121,356.00

1.3 คาทํางานลวงเวลา

50,000.00

50,000.00

50,000.00 เพื่อจายคาลวงเวลาเจาหนาที่

1.4 เงินสมทบ
ประกันสังคม
1.5 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

90,000.00

70,337.00

70,000.00

42,200.00

90,000.00 สมทบประกันสังคม ตาม พรบ.
ประกันสังคม
70,000.00 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน และรวมประชุมสัมมนา
จายคาน้าํ มันเชื้อเพลิง ผูจัดการ,
รองผูจัดการ

1.6 คาเครื่องแบบ
เจาหนาที่และลูกจาง

30,000.00

30,000.00

รวม 2,390,000.00
2. คาใชจายทางการเงิน
2.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับ
ฝาก

30,000.00 คาเครื่องแบบเจาหนาที่ 8 คน
และลูกจาง 1 คน

2,275,293.00 2,540,000.00

เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

2,955,308.73
4,000,000.00

2.2 ดอกเบี้ยจายเงินกู
รวม 4,000,000.00

4,000,000.00
1,818.36
เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืม
2,955,308.73 4,000,000.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2564

ประเภท
3. คาใชจายในการบริหาร
3.1 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2563

ป 2563

ป 2564

คําชี้แจงประกอบ

100,000.00

95,000.00

100,000.00 เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําเดือน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู
เบี้ยประชุมคราวละ 500/คน

50,000.00

21,044.00

50,000.00 เพื่อจายเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ
ประชุม ประจําเดือน
เพื่อจายรับรองผูมาเยี่ยมเยือนสหกรณ

3.3 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

100,000.00

51,790.80

3.4 คาใชจายประชุมใหญ

500,000.00

472,112.00

3.5 คาตอบแทน
ผูตรวจสอบกิจการ

42,000.00

42,000.00

42,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
3,500 /เดือน

3.6 คาธรรมเนียมผูสอบ
บัญชี
3.7 คาตอบแทน
ผูปฏิบัตงิ านใหสหกรณ

70,000.00

60,000.00

70,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชี

90,000.00

83,200.00

90,000.00 คาตอบแทน บน.4
เดือนละ 5,000 บาท
คาตอบแทน ผกง.บก.บน.4
เดือนละ 1,500 บาท
คาตอบแทน ผกง.กซอ.1 ชอ.
เดือนละ 400 บาท

150,000.00

85,498.65

3.2 คารับรอง

3.8 คาใชจายทั่วไป

รวม 1,102,000.00

100,000.00 เปนคาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สมุดเงิน
ฝาก, ใบเสร็จรับเงิน, สัญญาเงินกู
กระดาษถายเอกสาร, หมึกพิมพ
500,000.00 คาใชจายวันประชุมใหญ
คาเอกสารการประชุม
คาอาหารกลางวัน และเงินรางวัล

150,000.00 คาไฟฟา คาโทรศัพทสํานักงาน
คาซอมแซมทรัพยสิน และของใชอื่น
คาใชจายดําเนินการทางคดี
คาใชจายเบ็ดเตล็ด

910,645.45 1,102,000.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2564

ประเภท

แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2563

ป 2563

ป 2564

4. คาใชจายทางบัญชี
4.1 สํารองบําเหน็จ
เจาหนาที่

คําชี้แจงประกอบ

321,420.00

แตละป สหกรณไมไดตั้งเปนคาใชจาย
จึงไมมียอดเปรียบเทียบในปที่ผา นมา

4.2 คาเสื่อมราคาอาคาร
และ
อุปกรณ

138,843.20

เปนคาใชจายที่ตัดจายทางบัญชีเทานัน้
ไมไดจา ยเปนเงินสด

4.3 หนี้สงสัยจะสูญ

(17,182.50)

รวม
5.คาครุภัณฑ ทรัพยสิน
ถาวร
และสิ่งกอสราง
- ครุภัณฑสํานักงาน

443,080.70

200,000.00

-

200,000.00 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม
ปรับปรุงเทคโนโลยีบริหารงานสหกรณ

รวม
รวมทั้งสิ้น

200,000.00
7,692,000.00

-

200,000.00

6,584,327.88 7,842,000.00

หมายเหตุ คาใชจายประเภทที่ 1 ขอ 1.1 เงินเดือน และคาจาง เสนอเพื่อทราบ รายการประเภทอื่นเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเบิกจายงบประมาณ ใหนํามาถัวเฉลี่ยไดในแตละหมวดตามหลักการบัญชี ยกเวนประเภทที่ 5

มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญ ฯ มีมติอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2564
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เรื่องที่ 4 แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ป 2564
กลยุทธ
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
สหกรณใหเหมาะสมทันสมัย
โปรงใส ตรวจสอบได

2. พัฒนาการใหบริการ และ
สวัสดิการแกสมาชิกอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. แกไขขอบังคับ(ทั้งฉบับ)

เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติสหกรณ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และระเบียบนายทะเบียน
ที่เกี่ยวของ

2. ปรับปรุงระเบียบสหกรณ

เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ
และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ

1. ปรับลดการรับทุนเรือนหุนรายเดือน

เพื่อใหปริมาณหุนสะสมของสมาชิก
มีปริมาณที่เหมาะสมตอการดําเนินการสหกรณ

2. เพิ่มปริมาณเงินรับฝากจากสมาชิก

เพื่อใหสมาชิกสรางนิสัยการออม

3. ประชาสัมพันธการรับสมาชิกเพิ่ม(เนน เพื่อสงเสริมการออมใหแกขาราชการ
ที่ ขาราชการบรรจุใหม)
4. ใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

เพื่อแบงเบาภาระทางการเงินของสมาชิกที่มบี ุตร
กําลังศึกษา

5. สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา กีฬา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางของสมาชิก ขาราชการ
และกิจกรรมทางศาสนา
ลูกจาง และพนักงานราชการรวมทั้งบุตรสมาชิก
3. สงเสริมใหบุคลากรสหกรณ
ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะอยางตอเนื่อง

1. สงเสริมการศึกษาอบรม แก เจาหนาที่ เพื่อให เจาหนาที่ และคณะกรรมการไดรับความรู
สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ และ
ความกาวหนาทางวิชาการและนํามาพัฒนา
คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ
2. จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกโดย
เพื่อใหสมาชิกสหกรณไดรับความรูดานสหกรณ
วิทยากรจากหนวยงานกํากับดูแลสหกรณ

4. พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 1. พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ
และการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
สหกรณใหทันสมัยและตอเนื่อง
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เพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสหกรณใหเปน
ปจจุบัน
เพื่อใหสมาชิกสหกรณและ
หนวยงานอื่นๆ ไดรับทราบขาวสาร
ของสหกรณไดอยางรวดเร็ว ทันการณ
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5. เสริมสรางการมีสวนรวม
และความสัมพันธระหวาง
สหกรณกับสมาชิกและสังคม

1. ใหการสนับสนุน และเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กํากับ
ดูแลสหกรณ ไดแกงกรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
สหกรณ เปนตน
2. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุมใหญ
ในฐานะสหกรณสมาชิก และเขารวม
ประชุมกับหนวยงานที่กํากับดูแล
สหกรณ

เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
และสหกรณอื่น
เพื่อใหทราบความกาวหนา และผลการ
ดําเนินงานของแตละสหกรณ รวมทั้งรับทราบ
แนวทางดําเนินงานจากกรมสงเสริมสหกรณ /
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

หมายเหตุ : 1. งบประมาณที่กําหนดในแตละกิจกรรม เปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
2. ผูดําเนินการในแตละกิจกรรม ไดแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หรือฝายจัดการที่ไดรับมอบหมาย
มติที่ประชุมใหญ อนุมัติแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ป 2564
เรื่องที่ 4.4 พิจารณาวงเงินซึ่งสหกรณกูยืม หรือค้ําประกันประจําป 2564
น.ท.วีร ะชาติ อยู คง เลขานุการฯ แจ งให ที่ป ระชุม ทราบวา ตามมติที่ป ระชุ มใหญ ส ามั ญ
ประจําป 2562 อนุมัติวงเงินกูยืม หรือค้ําประกัน ในปบัญชี 2563 ไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)
ปดําเนินงาน 2563 สหกรณ กูยืมเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จากธนาคารทหารไทยจํากัด มหาชน จํานวน
800,000.00 บาท(แปดแสนบาทถวน) ชําระแลวทั้งจํานวน ไมมีหนี้คงเหลือ และจายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีไป
ทั้งสิ้นจํานวน 1,818.36 บาท (หนึ่งพันแปดรอยสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค)
ในปดําเนินงาน 2564 นี้ คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาแลว ขอเสนอวงเงิน กูยืม หรือค้ําประกันไว
จํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) เทาปที่แลว
มติที่ประชุมใหญ ฯ อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณกูยืม หรือค้ําประกันประจําป 2564
เรื่องที่ 4.5 พิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑตามขอบังคับสหกรณ
ในการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งในปนี้มีผูที่สมัครเปนเปนผูสอบกิจการจํานวน 1 คน คือ ร.ท.ทินกร ชาประเสริฐ
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามขอบังคับ ฯ
มติที่ประชุมใหญ ฯ มีมติคัดเลือก ร.ท.ทินกร ชาประเสริฐ เปนผูสอบกิจการประจําป 2564
เรื่องที่ 4.6 พิจารณาเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ไดเลือกบริษัท ธนไชยกุล สอบบัญชี จํากัด โดยมี นายธนุศักดิ์ ประเสริฐชัยกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 6890 เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ
ในป 2563 สหกรณฯ ไดรับการเสนอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 จํานวน 2
ราย ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติ และประสบการณดานการตรวจบัญชี แลวจึงเสนอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณา ดังนี้
1. บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด ทะเบียน 7613 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 60,000 บาท
2. สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย ทะเบียน 5549 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 80,000 บาท
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มติที่ประชุมใหญ มีมติคัดเลือก บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด ทะเบียน 7613 เปนผูสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ปดําเนินงาน 2564 และเลือก สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย จํากัด
ทะเบียน 5549 เปนอันดับสํารอง
เรื่องที่ 4.7 เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2564
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ การเลือกคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตามขอบังคับสหกรณ และสําหรับในปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 มีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณที่ไดรับ เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปเมื่อวัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และมีว าระการดํารง
ตําแหนงดังนี้
ที่

ชื่อ- สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา
น.อ.วรพล ดิษฐแกว
น.อ.ทรงศักดิ์ ธรรมสาร
น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
น.อ.จําลอง ปนงาม
น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
น.ท.วีระชาติ คงอยู
น.ท.ไชโย ชูหมื่นไวย
น.ท.อาดูลย พานรอง
น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
น.ท.นิรันดร ศึกษา
น.ท.อาจณรงค กองนิล
น.ต.มนู แสงประสาท
น.ต.พิเชษฐ ปจจัยคา

วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
วาระที่ 1
วาระที่ 2
ตําแหนง
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2
ประธานกรรมการดําเนินการ
3
รองประธานกรรมการดําเนินการ (1)
3
รองประธานกรรมการดําเนินการ (2)
3
รองประธานกรรมการดําเนินการ (3)
3
กรรมการดําเนินการ
3
กรรมการดําเนินการ
3
กรรมการดําเนินการ
3
กรรมการดําเนินการเลขานุการ
3
กรรมการดําเนินการ
3
กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ
3
กรรมการดําเนินการเหรัญญิก
3
กรรมการดําเนินการ
3
กรรมการดําเนินการ
3
กรรมการดําเนินการ
3
กรรมการดําเนินการ
3

สําหรับในปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 มีกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปขอบังคับดังนี้
1. กรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงเนื่องจากในวาระที่ 1 ปที่ 2 จํานวน 7 คน ดังนี้
1.1 น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา
1.2 น.อ.จําลอง ปนงาม
1.3 น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
1.4 น.ท.วีระชาติ คงอยู
1.5 น.ท.อาดูลย พานรอง
1.6 น.ท.นิรันดร ศึกษา
1.7 น.ท.อาจณรงค กองนิล
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2. กรรมการขอลาออกเนื่องจากยายไปรับราชการตางหนวย จํานวน 2 คน ดังนี้
2.1 น.อ.วรพล ดิษฐแกว
2.2 น.อ.ทรงศักดิ์ ธรรมสาร
อนึ่ง สําหรับผูพนตําแหนงในวาระที่ 1 ปที่ 2 ที่ป ระชุมสามารถเลือกตั้งเขามาเป นกรรมการตอได
อีกหนึ่งวาระ สําหรับผูที่พนจากตําแหนงในวาระที่ 2 ปที่ 2 ที่ประชุมไมสามารถเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการได
เนื่องจากพระราชบั ญญั ติส หกรณ พ.ศ.2542 มาตรา50 ได กําหนดให คณะกรรมการดํา เนิน การดํารงตํา แหน ง
ไดไมเกินสองวาระติดตอกัน และในป พ.ศ.2563 มีคณะกรรมการยังอยูในตําแหนงไดอีก 1 ป จํานวน 6 คน คือ
1. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
2. น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
3. น.ท.ไชโย ชูหมื่นไวย
4. น.ท.มนู แสงประสาท
5. น.ต.พิเชษฐ ปจจัยคา
6. น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
สําหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการป 2564 เลือกกรรมการ จํานวน 9 คน เพื่อทดแทนผูที่ครบวาระ
และลาออก สําหรับผูไดรับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งลําดับสุดทาย จะอยูในวาระแทน 1 ป
ที่ป ระชุมใหญมีมติให ร.ท.ชาติช าตรี สุ ทธมา สมาชิกเลขที่ 2164 เปนประธาน คณะกรรมการ
เลือกตั้ง และที่ประชุมใหญมีมติใหดําเนินการ ดังนี้
- ใหเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีเปดเผย
- เลือกคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน แทนตําแหนงที่ครบวาระ และลาออก
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เลือกคณะกรรมการจํานวน 9 คน
โดยไดกํา หนดใหเ ลือ กตั้ง คณะกรรมการดํา เนิน การโดยวิธีเ ปด เผย และใหเ สนอชื่อ สมาชิก ที่จ ะรับ เลือ กเปน
คณะกรรมการ ซึ่งในปนี้ประธานกรรมการหมดวาระ ดังนั้น ที่ประชุมใหญสามัญประจําปเ ลือกตั้งประธานกรรมการ
เปน ลํา ดับแรก และที่ประชุมใหญฯ ไดเลื อก น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง เปนประธานกรรมการ ดวยคะแนน
สูงสุดและเลือ กตั้ง คณะกรรมการแทนตํา แหนง ที่ค รบวาระและขอลาออกที่เ หลือ อีก จํา นวน 8 คน ผลการ
เลื อกตั้ง คณะกรรมการตามลําดับคะแนน ดังนี้
1. น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ
2. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
3. น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
4. น.ท.อนันต แหววรอด
5. น.ท.วีระชาติ อยูคง
6. น.ท.อาดูลย พานรอง
7. น.ท.นิรันดร ศึกษา(แทน น.อ.วรพล ดิษฐแกว)
8. น.อ.จําลอง ปนงาม(แทน น.อ.ทรงศักดิ์ ธรรมสาร)
และเมื่อไดคณะกรรมการดําเนินการครบตามขอบังคับแลว คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณา
เลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหนงรองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นอกนั้นเปนกรรมการและที่ประชุมมีมติ ดังนี้
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1. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง เปน ประธานกรรมการดําเนินการ ฯ
2. น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ
เปน รองประธานกรรมการดําเนินการ (1)
3. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
เปน รองประธานกรรมการดําเนินการ (2)
4. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
เปน รองประธานกรรมการดําเนินการ (3)
5. น.ท.วีระชาติ อยูคง
เปน กรรมการดําเนินการเลขานุการ
6. น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
เปน กรรมการดําเนินการเหรัญญิก
7. น.ท.อาดูลย พานรอง
เปน กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ
กรรมการที่เหลืออีก 8 คน เปนคณะกรรมการดําเนินการ
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45
ประจําปสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วาระที่ 1
วาระที่ 2
ลําดั
ชื่อ- สกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
ปที่
บ
ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2
1
1 น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ประธานกรรมการดําเนินการ
3
2 น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ
รองประธานกรรมการดําเนินการ (1) 3
3 น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
รองประธานกรรมการดําเนินการ (2)
3
4 น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
รองประธานกรรมการดําเนินการ (3) 3
5 น.อ.จําลอง ปนงาม
กรรมการดําเนินการ
3 วาระแทน
6 น.ท.ไชโย ชูหมื่นไวย
กรรมการดําเนินการ
3
7 น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
กรรมการดําเนินการ
3
8 น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
กรรมการดําเนินการเหรัญญิก
3
9 น.ท.มนู แสงประสาท
กรรมการดําเนินการ
3
10 น.ต.พิเชษฐ ปจจัยคา
กรรมการดําเนินการ
3
11 น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
กรรมการดําเนินการ
3
12 น.ท.อนันต แหววรอด
กรรมการดําเนินการ
3
13 น.ท.วีระชาติ อยูคง
กรรมการดําเนินการเลขานุการ
3
14 น.ท.อาดูลย พานรอง
กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ
3
15 น.ท.นิรันดร ศึกษา
กรรมการดําเนินการ
3 วาระแทน

มติที่ประชุมใหญ รับรองการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563
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เรื่องที่ 4.8 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการจากการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับทั้งฉบับ เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ พ.ศ.2563 ขอ 7 ใหสหกรณแก ไขขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบในการประชุมใหญ
ครั้งตอไป
ทั้งนี้สหกรณฯ ไดสงสําเนาขอบังคับฉบับใหม ซึ่งเปนแบบรางขอบังคับที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไว
แล ว โดยเปรี ย บเที ย บรายการที่ แ ก ไ ขให ส มาชิ ก ได พิ จ ารณาแล ว ผ า นสื่ อ ต า งๆ เช น อี เ มล ก องทั พ อากาศ
แอพพลิเคชั่นไลน และทาง QR Code
มติที่ประชุมใหญ ฯ มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยเปลี่ยนใชขอบังคับฉบับใหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
นายอาทิตย หอมเย็น นักวิชาการชํานาญการสหกรณ ผูแทนสหกรณจังหวัดนครสวรรค แจงเรื่องใหที่
ประชุมดังนี้
1. ขอแสดงความยิ น ดี กั บ สหกรณฯ ที่ มี ผ ลการดํ าเนิ น การในป ผ า นมามี กํ า ไรเพิ่ ม ขึ้น และเชื่ อ มั่ น ว า
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหญจะสามรถบริหารงานสหกรณใหดียิ่งขึ้น
2. องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นให ร ะบบสหกรณ ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบดวย สมาชิกสหกรณ ฝายจัดการ และคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งสมาชิกจะไดรับหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง และ
ที่สําคัญในการประชุมใหญคือเวทีที่สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น และสอบถามขอขอ งใจในการดําเนินการ
รวมทั้งการลงมติในเรื่องการพิจารณาตางๆ
3. ตามที่คณะกรรมการไดรายงานผลการดําเนินการในป 2563 ใหสมาชิกไดรับทราบไปแลวนั้น จะเห็นได
วาทุนดําเนินงานทั้งหมดเปนทุนภายในของสหกรณ ฯ เอง ถึงแมการเติบโตทางธุรกิจจะไมสูงมากในแตละป แตก็มี
ความเขมแข็ง และมีความมั่นคง
4. ตามมติที่ประชุมใหญ ใหแกไขขอบังคับทั้งฉบับ ตามเหตุผลและความจําเปนที่แจงแลวนั้น ขอบังคับ
สหกรณคือ หัวใจในการดําเนินการสหกรณ ในรายละเอียดของขอบังคับจะบอกวาใครมีหนาตองทําอะไร สามารถ
ดําเนินการอยางไรไดบาง
5. ตามแผนงานสหกรณประจําป 2564 ที่คณะกรรมการดําเนินการ ไดเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณานั้น
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน เปนหนาที่ของคณะกรรมการและฝายจัดการ โดยสมาชิกสามารถเสนอแนะ
ขอมูลตางๆ เพิ่มเติมเพื่อใหคณะกรรมการและฝายจัดการนําไปพิจารณาในแตละปได
นางนงลักษณ รัตนวิเศษศรี นักวิช าการตรวจสอบบั ญชีชํานาญการพิเศษ ผู แทนสํ านักงานตรวจบัญชี
สหกรณนครสวรรค แจงใหที่ประชุมทราบวา จากการพิจารณางบแสดงฐานการเงินของสหกรณ จะเห็นไดวาทุน
สหกรณเปนทุนภายในทั้งหมดหนี้สินที่เกิดขึ้นก็เปนหนี้สินภายในไดแกเงินรับฝากจากสมาชิก ถือไดวาสหกรณฯ
คอนขางมั่นคง ไมจําเปนตองกูยืมเงินทุนจากภายนอก
สําหรับสินทรัพยสหกรณฯ ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้เงินกูยืม ซึ่งสหกรณฯ จําเปนตองระมัดระวังในเรื่องการ
ชําระเงินหนี้เงินกูยืม เพื่อใหเกิดภาระกับสหกรณในการดําเนินการตัดหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อที่ประชุมใหญไดคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2564 ขอใหสหกรณฯ เสนอรายชื่อผูสอบบัญชี สงให
กรมตรวจบัญชีสหกรณภายใน 45 วัน หลังจากการประชุมใหญเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณตอไป
มติที่ประชุมใหญ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ ตามแตมีผูเสนอ
น.อ.สุพจน ฤทัยธรรม หมายเลขสมาชิก 139 สอบถามผูแทน สหกรณจังหวัดนครสวรรค วาเมื่อสหกรณ
แกไขขอบังคับแลว มีความจําเปนตองแกไขระเบียบสหกรณฯ หรือไม
นายอาทิตย หอมเย็น นักวิชาการชํานาญการสหกรณ ผูแทนสหกรณจังหวัดนครสวรรค แจงใหทราบวา
เมื่อมีการแกไขขอบังคับสหกรณ ระเบียบสหกรณซึ่งอยูภายใตขอบังคับจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไปดวย ทั้งนี้
เมื่อนายทะเบียนไดอนุมัติใหใชขอบังคับฉบับใหมแลว คณะกรรมการดําเนินการ ตองนําระเบียบทั้งหมดมาพิจารณา
สวนใดที่ขัดหรือแยงขอบังคับ ก็ดําเนินการแกไขใหเปนไปตามขอบังคับตอไป
น.อ.สุพจน ฤทัยธรรม หมายเลขสมาชิก 139 แสดงความยินดีที่สหกรณไดรับการคัดเลือกใหเปนสหกรณ
ดีเดนในป 2563 และเสนอแนะใหสหกรณบริหารงานใหครบทั้ง 3 ดาน ดังนี้
1. การสงเสริมการออมทั้งในรูปแบบการออมทรัพย และการการออมในหุน โดยการประชาสัมพันธบอยๆ
2. ดูแลความเปนอยูของสมาชิกในเรื่องการกูเงินในยามที่สมาชิกเดือนรอน ทั้งนี้ใหอยูในวินัยทางการเงิน
โดยมีคณะกรรมการเปนผูดูแล
3. ดานสวัสดิการสมาชิกในเรื่องการชวยเหลือคาจัดการศพสําหรับสมาชิกที่เสียชีวิตที่เปนแบบขั้นบันได
ตามอายุการเปนสมาชิก ทั้งนี้ไดสงตัวอยางระเบียบดังกลาวให เลขานุการฯ ใหแลว
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ ขอบคุณสมาชิกที่ไดเสนอแนะเรื่องตางๆ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะ
ไดนําไปพิจารณาตอไป
มติที่ประชุมใหญ รับทราบ
น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ ขอบคุณ สมาชิกทุกทานที่เสนอชื่อ และลงมติใหดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ ตามที่สมาชิกไดรับทราบแลววา สหกรณฯ ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนระดับ
จังหวัด จึงขอใหสมาชิกเชื่อมั่นในสหกรณฯ ทั้งนี้การดําเนินการตางๆ จะมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิก
ในวันประชุมใหญ มีหลายวาระการประชุม ที่สมาชิกที่จะตองตัดสินใจรวมกัน เพื่อลงมติในเรื่องตางๆ หาก
สมาชิกมีขอสงสัยในเรื่องนั้นๆ สามารถสอบถามเพื่อทําความเขาใจกอนจะยกมือลงมติ เพราะหลังจากจบการประชุม
ใหญแลว จะเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการในการดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ไดรับ และขอบคุณผูแทน
สหกรณจังหวัดนครสวรรค ผูแทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสมาชิกที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการจะนํา คําแนะนําและขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ ไดแก
การออม การกูเงิน และการสวัสดิการ ภายใตเงินทุนดําเนินงาน และความเหมาะสมตอไป
น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณสมาชิก และผูเขารวมประชุม พรอมกลาว
ปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ) น.อ. นพนันท เมืองมีศรี
(นพนันท เมืองมีศรี)

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม

(ลงชื่อ) น.ท. วีระชาติ อยูคง

เลขานุการ

(วีระชาติ อยูคง)
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ตามกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ขอ 14 ในการประชุมใหญ นอกจากเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบเปนปกตรแลว สหกรณตองแจงใหที่ประชุมทราบเรื่อง ดังตอไปนี้ (1) ผลประโยชนและผลตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํา นาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบป
คาตอบแทน
ยศ-ชื่อ
ตําแหนง
เบี้ยประชุม
โบนัส
เงินเดือน
รวมเปนเงิน
คาพาหนะ
1. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ
5,500
5,500
2. น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ
รองประธานกรรมการ (1)
6,000
6,000
3. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
รองประธานกรรมการ (2)
6,000
26,200
32,200
4. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
รองประธานกรรมการ (3)
6,000
6,000
5. น.อ.จําลอง ปนงาม
กรรมการ
14,000
19,400
500
33,900
6. น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
กรรมการ
5,500
17,400
22,900
7. น.ท.ไชโย ชูหมื่นไวย
กรรมการ
5,000
17,400
22,400
8. น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
กรรมการ
5,500
17,400
22,900
9. น.ท.วีระชาติ อยูคง
กรรมการเลขานุการ
7,500
19,500
27,000
10. น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
กรรมการเหรัญญิก
6,500
17,400
23,900
11. น.ท.นิรันดร ศึกษา
กรรมการ
11,000
17,400
28,400
12. น.ท.อาดูลย พานรอง
กรรมการผูชวยเลขานุการ
7,500
17,400
24,900
13. น.ท.อนันต แหววรอด
กรรมการ
11,500
11,500
14. น.ท.มณู แสงประสาท
กรรมการ
3,500
17,400
20,900
15. น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
กรรมการ
7,500
17,400
24,900
15 น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข
ผูจัดการ
26,500
112,110
138,600
16 น.ต.อนุกูล ศรีโพธิ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
5,500
24,000
29,500
รวม
108,500
236,300
136,600
481,400

รายละเอียดผลตอบแทนของคณะกรรมการ และผูจัดการ ประจําป 2564

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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