การประชุมใหญสาม
การประชุ
ามัมัญประจ
ประจํจําป 256
2565
65
สหกรณ
อมทรั
ราชการกองบิ
สหหกรณออ
มทรัพยขาราชกา
ารกองบิน 4 จํากกััด

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารรณนภา กองบิน 4
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หนา
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การประชุ
กา
ารประชุมใหญสามัญประจ
ประจํจําป 25655
สหกรณ
ราชการกองบิ
สหหกรณออมทรัพยยขาราชก
การกองบบิน 4 จํากกััด

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
WING 4 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
305 หมู 5 กองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 60140 โทร. 08 3629 3621
ที่ สอ. 221 / 2565
1 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2565
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
สิ่งที่สงมาดวย รายงานกิจการประจําป 2565 จํานวน 1 เลม
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ชุดที่ 46 กําหนดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2565 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารรณนภา กองบิน 4 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการประจําป 2565
3.2 รายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป 2565
4.2 อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565
4.3 อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2566
4.4 กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2566
4.5 เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2566
4.6 คัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2566
4.7 เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2566
4.8 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอเสนอแนะจากผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสหกรณจังหวัด
นครสวรรค
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนเชิญสมาชิกเขารวมประชุมตามวัน และเวลาดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
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(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก อัคคพร อวมสําอางค
(อัคคพร อวมสําอางค)
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

การประชุมใหญสาม
การประชุ
ามัมัญประจ
ประจํจําป 256
2565
65
สหกรณ
อมทรั
ราชการกองบิ
สหหกรณออ
มทรัพยขาราชกา
ารกองบิน 4 จํากกััด

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46
ป 2565
iiiiiiiiiiiiiii

1. น.อ.เนาวมรัตน
2. น.อ.นพนันท
3. น.อ.อัคคพร
4. น.อ.เอก
5. น.อ.ธีรนารถ
6. น.อ.วีระชาติ
7. น.ท.สิโรตม
8. น.ท.ธันว
9. น.ท.อาดูลย
10. น.ท.อนันต
11. น.ท.มณู
12. น.ท.พิเชษฐ
13. น.ท.บัญชา
14. น.ต.หญิง นันทธนัทต
15. ร.อ.ชาติชาตรี

ประพัฒนทอง
เมืองมีศรี
อวมสําอางค
แกวสุขศรี
ณ บางชาง
อยูคง
บัวแกว
พฤกษากิจ
พานรอง
แหววรอด
แสงประสาท
ปจจัยคา
อยูหมื่นไวย
คลายสุทธิ์
สุทธมา

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

3

การประชุ
กา
ารประชุมใหญสามัญประจ
ประจํจําป 25655
สหกรณ
ราชการกองบิ
สหหกรณออมทรัพยยขาราชก
การกองบบิน 4 จํากกััด

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
ฝายจัดการ
iiiiiiiiiiiiiii

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

ทองสุข
ศุภนคร
พิมพา
ปนกลาง
วงษบุญมี
คงงาม
วงษเพ็ชร
เคามูล
บัวเสนาะ
แปนโต

ผูจัดการ
รองผูจัดการ
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายสินเชื่อ
หัวหนาฝายการเงิน
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่การเงิน
ลูกจาง

ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาดานกฎหมาย
1. ร.อ.ทินกร
2. นายยุทธพงษ
3. ร.ท.ศักดิส์ ิทธิ์

4

ชาประเสริฐ
งามวิชานน
พุทธิดิลก

ผูตรวจสอบกิจการ
ผูสอบบัญชี
ที่ปรึกษากฏหมาย

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
**********************
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด หมวด 7 การประชุมใหญ ขอ 63
วรรค 2 ความวา การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ให คณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
บัดนี้สมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ครบองคประชุมตามขอบังคับ คือมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน โดยคณะกรรมการมอบหมายใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564
********************
ตามที่สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ไดสงเอกรายงานกิจการประจําป 2565
พรอมสําเนารายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2564 (รายละเอียดตามหนา ผนวก) ใหกับสมาชิก
รวมกันพิจารณาความถูกตองแลวนั้น หากสมาชิกมีขอทักทวงใด ขอใหแจงสหกรณทราบกอนวันประชุมใหญ
หรือแจงในระเบียบวาระนี้ ตอไป
มติที่ประชุมใหญ .............................................................................................................................
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

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

3.1 รายงานกิจการประจําป 2565
3.1.1 จํานวนสมาชิก
เมื่อสิ้นปทางบัญชี 30 กันยายน 2565 สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด มีสมาชิก
ทั้งสิ้น 1,462 คน รายละเอียดดังนี้
รายการ
สมาชิกตนป
สมาชิกเพิ่มขึ้นระหวางป
รวม
สมาชิกลดลงระหวางป
- ลาออก
- ถึงแกกรรม
- โอนยายระหวางสหกรณ
- ใหออกตามขอบังคับ
สมาชิกคงเหลือ

สมาชิก
(คน)
1,447
72
1,519
57
43
8
4
2
1,462

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

920
22
10
10
117
383

3.1.2 ผลการดําเนินงาน ประจําป 2565
ผลการดําเนินงาน ประจําป 2565 เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝาก
ทุนสํารอง
เงินใหสมาชิกกู
เงินลงทุนระยะยาว
ทุนดําเนินการ
รายได
คาใชจายดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

ผลการดําเนินงาน
ป 2565 (บาท)
290,202,890.00
127,384,499.86
50,287,869.32
479,546,548.91
2,600,000.00
495,795,243.09
24,043,067.54
3,456,175.92
20,586,891.62

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

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
19,361,170.00
7,443,494.29
2,046,913.80
35,264,478.35
0.00
30,016,598.91
1,484,925.50
(350,875.32)
1,835,800.82

3

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

3.1.3 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
มูลคาหุน ณ 30 กันยายน 2564
บวก ถือหุนเพิ่มระหวางป
หัก สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป(ลาออก-ยาย-เสียชีวิต)
มูลคาหุน ณ 30 กันยายน 2565

270,841,720.00
29,375,300.00
10,014,130.00
290,202,890.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก
ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
46,175,394.26 73,765,611.31
37,378,845.36
9,798,470.55
83,554,239.62 83,564,081.86
7,178,846.84
32,554,974.78
50,999,264.84
76,385,235.02
4,823,870.58
2,619,623.71
1,109
218

รายการ
ยอด(ยกมา) 30 กันยายน 2564
ฝากระหวางป
รวม
ถอนคืนระหวางป
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565
เพิ่ม (ลด)
จํานวนบัญชี

รวมทั้งสิ้น
119,941,005.57
47,177,315.91
167,118,321.48
39,733,821.62
127,384,499.86
7,443,494.29
1,327

3.1.5 เงินใหกูยืมแกสมาชิก
รายการ
ยอดยกมา 30 กันยายน 2564
ใหกูระหวางป
รวม
รับชําระหนี้ระหวางป
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565
เพิ่ม (ลด)
จํานวนสัญญาระหวางป

4

ฉุกเฉิน
4,768,500.00
32,386,400.00
37,154,900.00
30,679,100.00
6,475,800.00
1,707,300.00
1851

ประเภทเงินกู
สามัญ
439,329,005.15
150,528,000.00
589,857,005.15
119,393,480.17
470,463,524.98
31,134,519.83
259

รวมทั้งสิ้น
โครงการ
184,565.41 444,282,070.56
3,425,000.00 186,339,400.00
3,609,565.41 630,621,470.56
690,144.84 150,762,725.01
2,919,420.57 479,858,745.55
2,734,855.16
35,576,674.99
47
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3.1.6 การใชจายทุนของสหกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

1) การใชทุนสาธารณประโยชน ประจําป 2565
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 4 ประจําเดือน ๆ ละ 2,000 บาท
สนับสนุนงานกฐิน กองบิน 4
สนับสนุนกีฬาภายใน กองบิน 4
สนับสนุนกิจกรรมรวมใจคลายหนาว(สหกรณจังหวัดนครสวรรค)
สนับสนุนงานกฐินพระราชทานรวมกับกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีฯ
รวมเปนเงิน

24,000
100,000
10,000
1,000
2,000
137,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2) การใชทุนสวัสดิการสมาชิก ประจําป 2565
ป 2565 สมาชิกเสียชีวิตจํานวน 7 คน สหกรณจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละ 50,000 บาท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พ.อ.ต.ชัยวัฒน สุขทอง
นายสิทธิศักดิ์ พันตาย
พ.อ.อ.ฉลอง เล็กแจง
ร.ต.ประวิทย ไวยการยุทธ
นายปรีชา แกนลา
ร.ต.ประเสริฐ รัตนะ
ร.ต.ประวิทย พุกเสวก
คาพวงหรีด 4,500 บาท
รวมเปนเงิน

354,500 บาท

มติที่ประชุมใหญ .................................................................................................................................................
………………………………………............................................................................................................................. ........
........……………………………………….............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

5

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

3.2 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565
(สําเนา)
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ไดเลือก เรืออากาศ
เอก ทินกร ชาประเสริฐ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัดสําหรับปทาง
บัญชีสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น กระผมไดตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 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 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
3. การบัญชี
3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับฝาก
และทุนเรือนหุน ฯลฯ โดยใชคอมพิวเตอร ประมวลผลทุกระบบงานควบคูกับการบันทึกบัญชี /ทะเบียนยอยดวยมือ
เปนไปตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว ใชโปรแกรมของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณตามมติที่ประชุม 8/62 เมื่อวันที่
26 มิ.ย.62
3.3 การเสนอรายงานทางบัญ ชีตอ คณะกรรมการฯ ไดเ สนอรายงานการตรวจสอบกิจ การ
ตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
4. การควบคุมการเงิน
การรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
5. การบริหารงานของสหกรณ
การบริหารงานของสหกรณฯ เปนไปตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ ระเบียบ และขอบังคับของ
สหกรณฯ ที่กําหนดไว
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6. การดําเนินงาน
6.1 สมาชิก
6.1.1 สหกรณฯ มีสมาชิกเมื่อตนป จํานวน 1,447 ราย
6.1.2 ระหวางปมีสมาชิกเพิ่ม
จํานวน 72 ราย
6.1.3 ระหวางปมีสมาชิกลดลง
จํานวน 57 ราย
6.1.4 มีสมาชิกคงเหลือสิ้นป
จํานวน 1,462 ราย
การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและผานมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ
6.2 เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคารในวั น สิ้ น ป ส หกรณ ฯ มี เ งิ น สดและเงิ น ฝากธนาคารคงเหลื อ
ประกอบดวย
6.2.1 เงินสดในมือ
จํานวนเงิน
289,170.60 บาท
6.2.2 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน
5,827.36 บาท
6.2.3 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน
11,772,270.46 บาท
6.2.4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํานวนเงิน
178,768.68 บาท
6.3 ดานสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 5 ประเภท คือ
6.3.1 เงินกู- ฉุกเฉิน
จํานวน 1,851 สัญญา
6.3.2 เงินกู- สามัญ
จํานวน 259 สัญญา
6.3.3 เงินกู- สามัญหักค้ําประกัน
จํานวน
5 สัญญา
6.3.4 เงินกู-โครงการสรางรายไดเสริม
จํานวน 47 สัญญา
ประเภทเงินใหกูยืม

ยอดยกมา

กูระหวางป

เงินกู– ฉุกเฉิน

4,768,500.00

32,386,400.00

30,679,100.00

6,475,800.00

เงินกู– สามัญ

437,252,933.51

150,528,000.00

118,473,444.53

469,307,488.98

915,114.64

843,839.36

690,144.84

2,919,420.57

เงินกู- สามัญหักค้ําประกัน

1,758,954.00

เงินกู- โครงการสรางรายไดเสริม

184,565.41

3,425,000.00

ชําระหนี้ระหวางป

คงเหลือสิ้นป

6.3.5 ลูกหนี้เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน 312,196.64 บาท
- น.ส.พรดา บัวเสนาะ
จํานวนเงิน 312,196.64 บาท
6.3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนเงิน 312,196.64 บาท
การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ เอกสารหลักฐานแสดงการเปนหนี้
การค้ําประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ
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6.4 ดานการลงทุนสหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว ประกอบดวย
-หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
จํานวน 400,000.00 บาท
-หุนชุมนุมสหกรณทหาร
จํานวน 200,000.00 บาท
-หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
จํานวน 2,000,000.00 บาท
-หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
จํานวน 301,000.00 บาท
หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ
จํานวน 301,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
จํานวน 2,600,000.00 บาท
6.5 ดานเงินรับฝาก สหกรณฯ รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ประเภทเงินรับฝาก

ตนป

เพิ่มระหวางป

ออมทรัพย

46,175,394.26

37,378,845.36

32,554,974.78

50,999,264.84

ออมทรัพยพิเศษ

73,765,611.31

9,798,470.55

7,178,846.84

76,385,235.02

119,941,005.57 47,177,315.91

39,733,821.62

127,384,499.86

รวมทั้งสิ้น

ถอนระหวางป

คงเหลือสิ้นป

การรับฝากเงินและการจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
6.6 ดานหนี้สิน
6.6.1 หนี้สินหมุนเวียน
- เงินปนผลคางจาย
55,137.00 บาท
- เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
4,880.00 บาท
- เงินกองทุนสามัญรอจายคืน
5,300.00 บาท
- เงินรับฝากรอจายคืน (ไมเปนสมาชิก) 39,801.29 บาท
- เงินหุนรอจายคืน
43,280.00 บาท
6.6.2 หนี้สินไมหมุนเวียน
- เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่

3,692,620.00 บาท

6.7 ทุ น เรื อ นหุ น ทุ น เรื อ นหุ น เมื่ อ ต น ป จํ า นวน 270,841,720.00 บาท ระหว า งป เ พิ่ ม ขึ้ น
จํ า นวน 29,375,300.00 บาท จ ายคื น ค า หุ น จํ า นวน 10,014,130.00 บาท คงเหลื อ สิ้ น ป จํ า นวน
290,202,890.00 บาทการเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ
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6.8 ทุนสํารองและทุนสะสม รายละเอียดดังนี้
ประเภททุนของสหกรณ

ตนป

เพิ่มระหวางป

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

48,240,955.52
3,231,151.00
260,577.00
1,668,544.00
17,000.00
1,100,000.00
83,030.00
102,000.00

2,046,913.80
701,423.00
239,423.00
52,000.00
400,000.00
10,000.00
-

ลดลงระหวางป

คงเหลือสิ้นป

50,287,869.32
500,500.00 3,432,074.00
137,000.00
363,000.00
1,720,544.00
17,000.00
354,500.00 1,145,500.00
9,000.00
84,030.00
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)

27,000,000.00
5,000.00
200,000.00
27,205,000.00

27,361,265.68
3,600.00
217,230.58
27,582,096.26

(361,265.68)
1,400.00
(17,230.58)
(377,096.26)

2,240,000.00
4,000,000.00
1,172,000.00
200,000.00
7,612,000.00

2,128,405.85
3,543,949.72
910,011.99
412,837.08
3,200.00
6,998,404.64

111,594.15
456,050.28
261,988.01
(412,837.08)
196,800.00
613,595.36

คาใชจายตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของที่ประชุม ซึ่งเมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลว ก็ไมเกิน
วงเงินงบประมาณที่อนุมัตสิ วนคาใชจายทางบัญชี เปนคาใชจายที่ตัดทางบัญชีเทานั้นไมไดจายเปนเงินสด
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7.2 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับปกอน
รายการ
รายได :
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
รวม
คาใชจาย :
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะสั้น

คาใชจายในการดําเนินงาน
รวม
กําไรสุทธิรอการจัดสรร

ป 2564
(บาท)

ป 2565
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท

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

27,361,265.68
3,600.00
217,230.58
4,921.00
27,587,017.26

1,858,577.79
(1,850.00)
92,704.67
(199,751.49)
1,749,680.97

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

3,543,949.72
3,456,175.92
7,000,125.64
20,586,891.62

264,755.47
(350,875.32)
(86,119.85)
1,835,800.82

กําไรสุทธิรอการจัดสรรเปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีจํานวนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 1,835,800.82 บาท
8. สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ อ อมทรั พ ย ข า ราชการกองบิ น 4 จํ า กั ด เป น ไปตามระเบี ย บ
ขอบังคับ มติแหงที่ประชุม และวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ
9. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
- ไมมี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)เรืออากาศเอก ทินกร ชาประเสริฐ
(ทินกร ชาประเสริฐ)
ผูต รวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
25 ตุลาคม 2565
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
****************

4.1 อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2565
(สําเนา)
หนังสือรับรองของสหกรณ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
เรียน นายยุทธพงษ งามวิชานน ผูสอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพย
ขา ราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อแสดงความเห็น วา งบการเงิน ดัง กลา ว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 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 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงิน
ฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
1.5 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือ
เปดเผย ไดปรับปรุงหรือเปดเผยแลว
1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ทั้งตอเฉพาะรายการ
หรือโดยรวมตองบการเงิน รายการของขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่ไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้
1.7 ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่
ของสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
1.8 สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือ
ขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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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 าหนดของหนว 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 อัคคพร อวมสําอางค
(อัคคพร อวมสําอางค)
รองประธานกรรมการ
(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 2565 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ิ นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4
จํ ากั ด ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2565 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 ขาพเจ ามีความเปน อิสระจากสหกรณและไดปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ
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 2565 จํานวน 27.36 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 99.48 ของรวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่ องจากรายได
ดังกลาวเกิดจากการทําสัญญาเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ ซึ่ งการคํานวณรายไดดอกเบี้ ยเพื่อรับรูรายการ
อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในการรับรู
รายไดดอกเบีย้ เงินใหกูยืมดวยมูลคาที่ไมถูกตองหรือรับรูในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม
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ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่ วไปของระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในที่สําคัญเกีย่ วกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพื่ อทําการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ สหกรณไดออกแบบไว
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 2565 สหกรณฯ มีลู กหนี้ เงินให กูยืมรวมทั้ งสิ้ น
479.86 ลานบาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืม จํานวนเงิน 0.31 ลานบาท ทั้งสองรายการแสดง
มูลคาสุทธิ คิดเปนรอยละ 96.72 ของสินทรัพยรวมทัง้ สิ้น
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ สําคัญเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมแกสมาชิก
การรับชําระคืนเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสุม
ตัวอยางเพื่อทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญา
ใหกูยืมทุกประเภทเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ เงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหนี้ เงินใหกูยืม
และรายการตัดชําระหนี้ จากลูกหนี้ เพื่อพิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอด
จนถึงการเลื อกตั ว อยางเพื่ อส งหนั งสื อยื นยันยอดรายการลู กหนี้ คงเหลื อ เพื่ อพิจารณาถึงความมีอยู จริง
นอกจากนี้ขาพเจายังไดส อบทานรายการลู กหนี้ เงินใหกูยืมที่ ผิดนัดชําระ ณ วันสิ้ น ป เพื่อพิจารณาความ
ครบถวนและถูกตองในการบันทึกรายการคาเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประมาณคาเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญของ
รายการดังกลาวเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน ซึ่ งกําหนดอัตรารอยละในการตั้ งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยพิจารณาจากระยะเวลาการผิดนัดชําระหนี้ และหลักประกันตาง ๆ ที่มีกับสหกรณ
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
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่ อง การเปดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่ องในกรณีทีมีเรื่ อง
ดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่ อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่ อใหไดความเชื่ อมั่น อย างสมเหตุส มผลวางบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ งรวมความเห็นของขาพเจาอยู ดวย ความเชื่อมันอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบี ยบกรมตรวจบัญชีส หกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริง อัน เปน
สาระสําคัญที่ มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของข า พเจ าตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชีและระเบี ย บกรมตรวจบั 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
ตอความสามารถของสหกรณ ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ
เปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลา วไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่
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z

ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจ
เปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมิน วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่ เกิดขึ้นโดยถูกตองตาม
ทีค่ วรหรือไม

ขา พเจ า 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 เพราะการกระทํ าดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

(ลงชื่อ) นายยุทธพงษ งามวิชานน
(ยุทธพงษ งามวิชานน )
ผูสอบบัญชีสหกรณ
วันที 25 ตุลาคม 2565
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

2
4

ป 2565

ป 2564

บาท

บาท

12,246,037.10
53,357,781.33
17,807.78
35,807.00
65,657,433.21

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

2,6000,000.00
426,188,767.58
105,783.01
1,243,259.29

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

430,137,809.88
495,795,243.09

399,258,378.20
465,778,644.18

8
9

127,384,499.86
208,398.29
127,592,898.15

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

10

3,692,620.00
3,692,620.00

4,552,680.00
4,552,680.00

131,285,518.15

124,713,726.86

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 2565

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

11

ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

290,202,890.00
50,287,869.32
3,432,074.00
20,586,891.62
364,509,724.94
495,795,243.09

270,841,720.00
48,240,955.52
3,231,151.00
18,751,090.80
341,064,917.32
465,778,644.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท อาดูลย พานรอง
(อาดูลย พานรอง)
เลขานุการ

0.00

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก อัคคพร อวมสําอางค
(อัคคพร อวมสําอางค)
รองประธานกรรมการ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
00
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ป 2565
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ป 2564

บาท

%

บาท

%

27,361,265.68
6,090.08
138,028.00
27,505,383.76

99.48
0.02
0.50
100.00

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

99.51
0.02
0.47
100.00

3,543,949.72

12.88

3,275,878.27

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

3,543,949.72

12.88

3,279,194.25

12.78
0.01
12.80

(4,921.00)
(4,921.00)
23,966,355.04

(0.02)
(0.02)

87.13

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

(0.08)
(0.08)
88.00

3,600.00
73,112.50
76,712.50

0.01
0.27
0.28

5,450.00
70.00
5,520.00

0.02
0.00
0.02

1,790,040.00
47,100.00
291,720.00
160,000.00
50,000.00
51,265.85
30,000.00

6.51
0.17
1.06
0.58
0.18
0.19
0.11

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

3,315.98

หัก หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญ
ู
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
บําเหน็จเจาหนาที่
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาลวงเวลา
คาสมทบเงินประกันสังคม
คาเครื่องแบบเจาหนาที่และนักการ
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ป 2565
บาท
คาใชจายเกี่ยวกับ อาคารและอุปกรณ
37,550.58
คาเสื่อมราคา
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่ง
88,487.50
ปลูกสราง
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณสํานักงานสุทธิ
คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน
6,478.39
คาใชจายดําเนินงานอื่น
126,100.00
คาเบี้ยประชุม
20,497.00
คารับรอง
54,710.00
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
436,835.00
คาใชจายประชุมใหญ
42,000.00
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
60,000.00
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
84,000.00
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานในสหกรณ
9,751.60
คาไฟฟา
8,988.00
คาโทรศัพท
1,200.00
คาเคเบิ้ลทีวีสาํ นักงาน
313.00
คาธรรมเนียมธนาคาร
6,776.00
คาไปรษณีย
19,877.00
คาของใชสํานักงาน
32,486.00
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
3,456,175.92
กําไรสุทธิ
20,586,891.62

20

ป 2564
%

บาท

%

0.14

41,668.32

0.16

0.32

88,487.50

0.35

0.00
0.02

31.00
9,348.39

0.00
0.04

0.46
0.07
0.20
1.59
0.15
0.22
0.31
0.04
0.03
0.00
0.00
0.02
0.07
0.12
12.57
74.85

108,500.00
16,354.00
48,069.90
471,845
42,000.00
60,000.00
82,800.00
8,704.13
8,988.00
1,300.00
562.00
6,531.00
15,007.00
37,453.00
3,807,051.24
18,751,090.80

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
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

20,586,891.62

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
37,550.58
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณสํานักงาน
0.00
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
88,487.50
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ไดรับคืน
(4,921.00)
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
(17,807.78)
เงินปนผลคางรับ
0.00
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
291,720.00
คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป
54,710.00
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
60,000.00
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน
21,096,630.92
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู- ไมกอใหเกิดรายได
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินปนผลคางรับ
เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
เงินสดจายคาธรรมเนียมผูส อบบัญชีคางจาย
เงินสดจายเงินรอจายคืน
เงินสดรับเงินรอจายคืน
เงินสดรับหลักประกันผลงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

18,751,090.80
41,668.32
31.00
88,487.50
(204,672.49)
(15,807.39)
(4,472.00)
416,280.00
48,069.90
60,000.00
19,180,675.64

(32,386,400.00)
30,679,100.00
(153,953,000.00)
120,078,704.01
4,921.00
15,807.39
4,472.00
(46,148.00)

(27,546,700.00)
27,623,487.19
(130,359,506.21)
95,392,339.58
661,581.61
42,999.48
0.00
(35,748.00)

(1,151,780.00)
(60,000.00)
(696,661.46)
696,661.46
0.00
(15,717,692.68)

0.00
(60,000.00)
(483,631.57)
483,631.57
(75,000.00)
(15,175,870.71)
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อครุภัณฑสํานักงาน

(3,200.00)

0.00

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(3,200.00)

0.00

47,141,515.91
(39,698,021.62)
(13,559,120.00)
(1,909,277.00)
(516,000.00)
(30,000.00)
29,375,300.00
(10,014,130.00)
(9,000.00)
0.00
(137,000.00)
(354,500.00)
10,289,767.29
(5,431,125.39)
17,677,162.49
12,246,037.10

44,664,910.72
(27,800,879.59)
(12,672,296.00)
(1,647,026.00)
(516,000.00)
(30,000.00)
28,707,200.00
(9,783,260.00)
(1,070.00)
298,000.00
(239,423.00)
(400,000.00)
19,984,156.13
4,808,285.42
12,868,877.07
17,677,162.49

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดจายทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ
เงินสดจายทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

22

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย จํานวน
เงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคางจํานวน
327,512.45 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูดังกลาวแลวจะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นดวยจํานวนเงินดังกลาว
- เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
- สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย
การบัญชีของสหกรณ พ.ศ.2542
- สหกรณบันทึกอุปกรณสํานักงานที่ไดมาจากเงินรับบริจาคในบัญชีครุภัณฑสํานักงาน และคํานวณคาเสื่อมราคา
โดยวิธีเสนตรงตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
- สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางตัดจายตามอายุการใหประโยชนระยะเวลา 20 ป
- คาใชจายรอตัดบัญชี ตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสินรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจาก
รายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นทุกประเภททั้งนี้รวมถึง
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
วัสดุสํานักงาน
เงินปนผลคางรับ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

289,170.60

214,559.10

11,956,866.50
12,246,037.10

17,462,603.39
17,677,162.49

ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

35,807.00
35,807.00

44,369.00
4,427.00
48,841.00
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4. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย
ป 2565
บาท
ระยะสั้น
เงินใหกูยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกู- ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู- สามัญ

6,475,800.00
46,881,981.33

รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 53,357,781.33
เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
ลูกหนี้เงินกู- สามัญ
312,196.64
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
312,196.64
รวมเงินใหกูยืม
53,669,977.97
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินกูสามัญ (312,196.64)
รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ 53,357,781.33

ป 2564
บาท
ระยะยาว
-

ระยะสั้น

ระยะยาว

426,188,767.58

4,768,500.00
44,009,955.10

395,186,497.82

426,188,767.58

48,778,455.10

395,186,497.82

426,188,767.58
426,188,767.58

317,117.64
317,117.64
49,095,572.47
(317,117.64)
48,778,455.10

395,186,497.82
395,186,497.82

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกเปนของลูกหนี้เงินกูสามัญทั้งจํานวน

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

ป 2565
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

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

บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม) พ.ศ.2551 และ พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2551
แตบริษัทมิไดนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
รานสหกรณกองบิน 4 จํากัด ไดเลิกกิจการตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 และตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ปจจุบนั อยูระหวางการชําระบัญชี
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6. อุปกรณ- สุทธิ ประกอบดวย
เครื่องใชสํานักงาน
หัก คาเสื่อมสะสม
อุปกรณ - สุทธิ

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

8. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก – สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รวมเงินรับฝาก

ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

710,063.00
(604,279.99)
105,783.01

706,863.00
(566,729.41)
140,133.59

ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

2,082,750.00
(839,490.71)
1,243,259.29

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

ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

50,999,264.84
76,385,235.02
127,384,499.86
ป 2565
บาท

9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
เงินรอจายคืน
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

10. หนี้สินไมหมุนเวียน ประกอบดวย
เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน

46,175,394.26
73,765,611.31
119,941,005.57
ป 2564
บาท

55,137.00
4,880.00
60,000.00
88,381.29
208,398.29

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

ป 2565
บาท

ป 2564
บาท

3,692,620.00
3,692,620.00

4,552,680.00
4,552,680.00
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11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย
ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

ป 2565
บาท
17,000.00
363,000.00
1,720,544.00
1,145,500.00
84,030.00
102,000.00
3,432,074.00

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

12. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 10.00 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR-1.50 ตอป ค้ําประกันหนี้โดยคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ
13. กําไรสุทธิประจําป
กําไรสุทธิประจําป จะตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป และเปน
คาบํารุงสันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ตอป แตไมเกิน 30,000 บาท สําหรับกําไรสุทธิสวนที่เหลือสหกรณ
อาจจัดสรรเปนรายการอื่นตามขอบังคับตอไป
14. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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4.2 จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2565
การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
มีกําไรสุทธิ 20,586,891.62 บาท คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับ ขอ 28 ดังนี้

การจัดสรรกําไรสุทธิ
ป 2565
บาท

รายการ

%

20,586,891.62

กําไรสุทธิ
1. เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ10 ของกําไรสุทธิ
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของ
กําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท
3. เปนเงินปนผลไมเกินรอยละ 10 โดยคิดใหตามสัดสวน
แหงระยะเวลา จัดสรรใหรอยละ 5.50 (ปกอน 5.30)
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 8.00 (ปกอน 7.50)
แหงจํานวนดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกสงใหกับสหกรณ
5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2
แหงทุนเรือนหุน
7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ไมเกิน รอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
9. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ

ป 2564
บาท

%

18,751,090.80

2,215,978.62

10.76

2,046,913.80

10.92

30,000.00

0.15

30,000.00

0.16

15,068,318.00

73.19

13,548,961.00

72.26

2,169,095.00

10.54

1,907,793.00

10.17

550,000.00

2.67

516,000.00

2.75

52,000.00

0.25

52,000.00

0.28

137,000.00

0.67

239,423.00

1.28

354,500.00

1.72

400,000.00

2.13

10,000.00

0.05

10,000.00

0.05

รวมทั้งสิ้น 20,586,891.62 100.00

18,751,090.80 100.00
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สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิ
รายการ
1. เปนของสมาชิก
1.1 เงินปนผล
1.2 เงินเฉลี่ยคืน
รวม
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
2.1 ทุนสํารอง
2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
2.3 ทุนสาธารณประโยชน
2.4 ทุนสวัสดิการสมาชิก
2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
รวม
3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่
4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รวม

จํานวนเงิน

รอยละ

15,068,318.00
2,169,095.00

73.19
10.54

17,237,413.00

83.73

2,215,978.62
52,000.00
137,000.00
354,500.00
10,000.00

10.76
0.25
0.67
1.72
0.05

2,769,478.62
550,000.00
30,000.00
20,586,891.62

13.45
2.67
0.15
100.00

มติที่ประชุมใหญ……………………………………………………………………………………………………..…………………
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
....................................................................................................................................................................................
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2566
แผนงานปงบประมาณ 2566
********************

เรื่องที่ 1 แผนบริหารการเงิน
แผนงานประจําป 2566 มีเปาหมายในการใชทุนภายในสหกรณเปนหลัก ไดแก ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก
จากสมาชิก และในกรณีเสริมสภาพคลองจะใชเงินเบิกเกินบัญชี(OD) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ดังนี้
ลําดับ

รายการ

ผลการดําเนินงาน
ป 2565

แผนงานป 2566
แผนงาน
เพิ่ม(ลด)
310.00
19.80

1

ทุนเรือนหุน

290.20

2

เงินรับฝากจากสมาชิก

127.38

130.00

12.62

3

เงินใหกูแกสมาชิก

479.55

512.00

32.45

4

เงินกูยืม(OD)

0.00

10.00

10.00
หนวย : ลานบาท
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............................................................................................................................. ............................................................
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เรื่องที่ 2 กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ขอบังคับสหกรณ ขอ 72 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญ
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ประชุม คณะกรรมการดําเนิ นการ ครั้ง ที่ 12/65 เมื่อวัน ที่ 25 ตุล าคม 2565 มีมติกําหนดคาเบี้ยเลี้ 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.2565

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

1,000
800
800

เทากับปที่ผานมา
-

600
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เรื่องที่ 3 ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2566
ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2566
************************

ประมาณการ

แผนงาน

การดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2565

ป 2565

ป 2566

1. รายได
1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู

27,000,000.00

27,361,265.68

29,000,000.00

5,000.00

3,600.00

5,000.00

200,000.00

76,712.50

200,000.00

27,205,000.00

27,441,578.18

29,205,000.00

2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

2,240,000.00

2,128,405.85

2,340,000.00

2.2 คาใชจายทางการเงิน

4,000,000.00

3,543,949.72

4,000,000.00

2.3 คาใชจายในการบริหาร

1,172,000.00

910,011.99

1,172,000.00

1.2 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.3 รายไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย

2.4 คาใชจายทางบัญชี
2.5 คาครุภัณฑสํานักงาน
รวมคาใชจาย

412,837.08
200,000.00

3,200.00

200,000.00

7,612,000.00

6,998,404.64

7,712,000.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2566
แผนงาน

ประเภท

ป 2565

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2565

แผนงาน

คําชี้แจงประกอบ

ป 2566

1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
1,800,000.00

1.1 เงินเดือน คาจาง

1,790,040.00 1,900,000.00

เพื่อจายเงินเดือน เจาหนาที่ 7 อัตรา
ลูกจาง 1 อัตรา

จายคาตอบแทนผูจัดการ
200,000.00 คาตอบแทนรองผูจัดการ
จายคาตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย

200,000.00

160,000.00

1.3 คาทํางานลวงเวลา

50,000.00

50,000.00

50,000.00 เพื่อจายคาลวงเวลาเจาหนาที่

1.4 เงินสมทบประกันสังคม

90,000.00

51,265.85

90,000.00

1.2 คาตอบแทน

สมทบประกันสังคม ตาม พรบ.
ประกันสังคม

1.5 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

70,000.00

47,100.00

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน และรวมประชุมสัมมนา
70,000.00
จายคาน้าํ มันเชื้อเพลิง ผูจัดการ,
รองผูจัดการ

1.6 คาเครื่องแบบเจาหนาที่
และลูกจาง

30,000.00

30,000.00

30,000.00 คาเครื่องแบบเจาหนาที่และลูกจาง

รวม 2,240,000.00

2,128,405.85 2,340,000.00

2. คาใชจายทางการเงิน
เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

2.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
4,000,000.00

3,543,949.72

4,000,000.00
เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืม

2.2 ดอกเบี้ยจายเงินกู
รวม
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2566
แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2565

ป 2565

ป 2566

170,000.00

126,100.00

170,000.00 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

50,000.00

20,497.00

3.3 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

100,000.00

54,710.00

3.4 คาใชจายประชุมใหญ

500,000.00

436,835.00

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

84,000.00

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

3.8 คาใชจายทั่วไป

150,000.00

85,869.99

รวม

1,172,000.00

ประเภท

คําชี้แจงประกอบ

3. คาใชจายในการบริหาร
3.1 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
3.2 คารับรอง

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

910,011.99 1,172,000.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2566
ประเภท

แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

แผนงาน

ป 2565

ป 2565

ป 2566

คําชี้แจงประกอบ

4. คาใชจายทางบัญชี
4.1 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่

291,720.00

4.2 คาเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณ

126,038.08

4.3 หนี้สงสัยจะสูญ

แตละป สหกรณไมไดตั้งเปนคาใชจาย
จึงไมมียอดเปรียบเทียบในปที่ผานมา
เปนคาใชจายที่ตัดจายทางบัญชีเทานั้น
ไมไดจายเปนเงินสด

(4,921.00)
412,837.08

รวม

5.คาครุภัณฑ ทรัพยสินถาวร
และสิ่งกอสราง
- ครุภัณฑสํานักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

200,000.00

3,200.00

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม
200,000.00 ปรับปรุงเทคโนโลยีบริหารงานสหกรณ

200,000.00

3,200.00

200,000.00

7,612,000.00 6,998,404.64 7,712,000.00

หมายเหตุ คาใชจายประเภทที่ 1 ขอ 1.1 เงินเดือน และคาจาง เสนอเพื่อทราบ รายการประเภทอื่นเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจายงบประมาณ ใหนํามาถัวเฉลี่ยไดในแตละหมวดตามหลักการบัญชี ยกเวนประเภทที่ 5
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............................................................................................................................. ............................................................
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เรื่องที่ 4 แผนดําเนินงานป 2566
กลยุทธ
1. พัฒนาการบริหาร
จัดการสหกรณให
เหมาะสมทันสมัย
โปรงใส ตรวจสอบได

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. ปรับปรุงการเขาถึงขอมูลของสมาชิก

เพื่อใหสมาชิกตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง
การเงินของตนเอง ผานระบบ Online

2. ปรับปรุงระเบียบสหกรณ

เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ
และกฏกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมถึงคําแนะนํา
ของสมาชิก(ถามี)

2. พัฒนาการใหบริการ 1. แกไขขอบังคับใหสมาชิกสามารถถอนหุน
และสวัสดิการแกสมาชิก บางสวนได
อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. เพิ่มปริมาณเงินรับฝากจากสมาชิก

เพื่อใหสมาชิกที่ไมประสงคจะลาออกจาก
สหกรณฯ สามารถถอนหุนบางสวนไปใชเมื่อ
ยามจําเปนได
เพื่อใหสมาชิกสรางนิสัยการออม

3. ประชาสัมพันธการรับสมาชิกเพิ่ม(เนนที่
ขาราชการบรรจุใหม)

เพื่อสงเสริมการออมใหแกขาราชการ

4. ใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รวมกับ
กองบิน 4

เพื่อแบงเบาภาระทางการเงินของสมาชิกที่มี
บุตรกําลังศึกษา

5. สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา กีฬา
และกิจกรรมทางศาสนา

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางของสมาชิก
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ

3. สงเสริมใหบุคลากร 1. สงเสริมการศึกษาอบรม แก เจาหนาที่
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลลา
สหกรณไดรับการพัฒนา สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการ กรของสหกรณ
ความรู และทักษะอยาง ดําเนินการ
ตอเนื่อง
2. จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกโดยวิทยากร
เพื่อใหสมาชิกสหกรณไดรับความรูดานสหกรณ
จากหนวยงานกํากับดูแลสหกรณ
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กลยุทธ
4. พัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารและการ
ประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง

5. เสริมสรางการมีสวน
รวมและความสัมพันธ
ระหวางสหกรณกับ
สมาชิกและสังคม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. ปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิก และทะเบียนหุน
ของสหกรณ รวมถึงการสงขอมูลทางการเงิน
ของสมาชิก เพื่อใหสมาชิกเขาถึงขอมูลไดอยาง
ถูกตอง

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. งบประมาณที่กําหนดในแตละกิจกรรม เปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
2. ผูดําเนินการในแตละกิจกรรม ไดแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หรือฝายจัดการที่ไดรับมอบหมาย
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4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืม หรือค้ําประกัน ประจําป 2566
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกัน ในปบัญชี 2564 ไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)
ทั้ ง นี้ ส หกรณ มี ว งเงิ น กู ยื ม เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี (OD) จากธนาคารทหารไทยธนชาต จํ า กั ด
(มหาชน) จํานวน 10 ลานบาท
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการ
กูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 กําหนดใหสหกรณ ถือใชวงเงินกูยืมไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือน
หุนรวมกับทุนสํารอง โดยใหพิจารณาทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
สุดทายกอนวันประชุมใหญ
ณ 30 กันยายน 2565 สหกรณสามารถกูยืมหรือค้ําประกัน = 1.5 X (290,202,890.00 +
50,287,869.32) = 510,736,138.98 บาท
ในปดําเนินงาน 2566 นี้ มติคณะกรรมการดําเนินการจากการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ขอเสนอวงเงินกูยืม หรือค้ําประกันไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาท
ถวน) เทาปที่แลว
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4.5 เลือกตัง้ ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2566
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ผูสอบกิจการ รายละเอียด ดังนี้
ขอ 103 ผูตรวจสอบกิจ การ ให ที่ประชุมใหญเลื อกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ซึ่งเป น บุคคล
ธรรมดา หรื อ นิ ติ บุ ค คล และเป น ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู ค วามสามารถในด า น การเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมี
ลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน
ฯลฯ
ขอ 104 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ และใหประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปน
ผูสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนายทะเบียนกําหนด เพื่อนําเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือก เสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง เลือกตั้งตามประกาศ
โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับการเลือกตั้ง
คะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ทั้งนีใ้ หผูไดรับเลือกตั้งระดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน
ฯลฯ
ขอ 105 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
2 ป ทางบัญชีสหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม
ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มติที่ประชุมใหญ………………………………………………………………………………………………………………......………….
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................

38

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

4.6 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2566
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ไดเลือกบริษัทเอ็กซ
เซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด โดยมี นายยุทธพงษ งามวิชานน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7613 เปนผูสอบบัญชีของ
สหกรณป 2565
ในป 2565 คณะกรรมการดําเนินการ ไดรับการเสนอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชี
ประจําป 2566 จํานวน 2 ราย ดังนี้
ชื่อผูเสนอสอบบัญชี
รายการ
1. ชื่อผูสอบบัญชี
และเลขทะเบียน
2. ขอบเขตปฏิบัติงาน
3. การเขาปฏิบัติงาน
4. การรายงานผลสอบบัญชี

5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี

บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง
สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิต
จํากัด
จํากัด
นายยุทธพงษ งามวิชานน
นายสถิตยพงษ ทองถม
7613
5519
สอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
ไมนอยกวา 2 ครั้ง/ตอป
ไมนอยกวา 2 ครั้ง/ตอป
ครั้งละไมนอยกวา 3 วันทําการ
ครั้งละไมนอยกวา 3 วันทําการ
1. รายงานผลการตรวจสอบระหวางปให 1. รายงานผลการตรวจสอบระหวาง
สหกรณทราบ
ปใหสหกรณทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป ตาม 2. รายงานการสอบบัญชีประจําป
ระเบียบนายทะเบียนกําหนด
ตามระเบียบนายทะเบียนกําหนด
3. ใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการ 3. ใหคําแนะนําในการบริหารการเงิน
บัญชีตามที่เห็นสมควร
การบัญชีตามที่เห็นสมควร
4. เขารวมประชุมทุกครั้งที่ สหกรณรอง 4. เขารวมประชุมทุกครั้งที่ สหกรณ
ขอ
รองขอ
60,000 บาท
80,000 บาท

มติที่ประชุมใหญ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

39

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

4.7 เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการประจําป 2566
ตามขอบังคับของสหกรณ หมวด 8 คณะกรรมการดําเนินการ ขอ 73 คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับ
จดทะเบี ย นเป น สหกรณ แ ล ว ให ค ณะผู จั ด ตั้ ง สหกรณ มี อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเช น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
และใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 74 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ฯลฯ
ปงบประมาณป 2566 คณะกรรมการที่อยูในตําแหนงอีก 1 ป
1. น.อ.เอก แกวสุขศรี
รองประธานกรรมการ(3)
2. น.อ.ธีรนารถ ณ บางชาง
กรรมการ
3. น.ท.สิโรตม บัวแกว
กรรมการ
4. น.ท.มนู แสงประสาท
กรรมการ
5. น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
กรรมการ
6. น.ท.บัญชา อยูหมื่นไวย
กรรมการ
คณะกรรมการที่ครบวาระดํารงตําแหนง
1. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ(2)
2. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
3. น.อ.วีระชาติ อยูคง
กรรมการ
4. น.ท.อนันต แหววรอด
กรรมการ
5. น.ท.อาดูลย พานรอง
กรรมการ
6. น.ต.หญิง นันทธนัทต คลายสุทธิ์
กรรมการ
7. ร.อ.ชาติชาตรี สุทธมา
กรรมการ
คณะกรรมการลาออกเนื่องจากยายไปรับราชการตางหนวย
รองประธานกรรมการ(1)
1. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
2. น.ท.ธันว พฤกษากิจ
กรรมการ
สําหรับการเลือกคณะกรรมการดําเนินงานในป 2565 จะเลือกกรรมการจํานวน 9 คน เพื่อทดแทน
ผูที่ครบวาระ และลาออกเนื่องจากยายไปรับราชการตางหนวย โดยผูที่ไดรับเลือกมีคะแนน 2 ลําดับทาย จะอยูใน
วาระแทน 1 ป
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วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46
ประจําปสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
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.นพนันท เมืองมีศรี
น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
น.อ.เอก แกวสุขศรี
น.อ.วีระชาติ อยูคง
น.อ.ธีรนารถ ณ บางชาง
น.ท.สิโรตม บัวแกว
น.ท.ธันว พฤกษากิจ
น.ท.อาดูลย พานรอง
น.ท.มนู แสงประสาท
น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
น.ท.อนันต แหววรอด
น.ท.บัญชา อยูหมื่นไวย
น.ต.หญิง นันทธนัทต คลายสุทธิ์
ร.อ.ชาติชาตรี สุทธมา

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

มติที่ประชุมใหญ ............................................................................................................................. ..........................
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4.8 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการกําหนดรายการในขอบังคับ เกี่ยวกับการจายคืนคา
หุ น บางส ว นระหว า งเป น สมาชิ ก ของสหกรณ อ อมทรั พ ย พ.ศ.2565 และ หนั ง สื อ นว 0010/1283
ลง 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ยกเลิกการมอบอํานาจการรับทราบ และใหความเห็นชอบระเบียบตางๆ ของสหกรณ จึง
ตองแกไขขอบังคับเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนและหนังสือขางตน
มติคณะกรรมการดําเนินการ จากการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 และมติจากการ
ประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 มีมติเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2565 พิจารณา แกไข
เพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ดังนี้
รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอความเดิม
ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปน
ร า ย เ ดื อ น ตั้ ง แ ต เ ดื อ น แ ร ก ที่ เ ข า เ ป น ส ม า ชิ ก
ตามอั ต ราส ว นของจํ า นวนเงิ น ได ร ายเดื อ นของตน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงิ นได รายเดื อนตามความในวรรคแรก หมายถึ ง
เงิ น เดื อ นหรื อค าจ า งประจํ า และเงิ น ที่ จ า ยควบกั บ
เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า งประจํ า ซึ่ ง สมาชิ ก ได รั บ จาก
หน ว ยงานเจ า สั ง กั ด และหมายถึ ง บํ า นาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจาก
ทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูง
กวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะ
ขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความ
จํ า นงเป น หนั ง สื อ ต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่
ชําระแลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ นในระหวางที่ตนเป น
สมาชิกอยูไมได
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธิ
นํ าเงิ นตามมู ลค าหุ นที่ สมาชิ กมี อยู มาหั กกลบลบหนี้
ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และให
สหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคา
หุนนั้น
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ขอความที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 6 การถือ หุน สมาชิก ทุก คนต องชําระค าหุ น
เป น รายเดือ นตั้ง แต เดื อ นแรกที่เ ข าเป น สมาชิก ตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงิ นได รายเดื อนตามความในวรรคแรก หมายถึ ง
เงิ น เดื อ นหรื อค าจ า งประจํ า และเงิ น ที่ จ า ยควบกั บ
เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า งประจํ า ซึ่ ง สมาชิ ก ได รั บ จาก
หน ว ยงานเจ า สั ง กั ด และหมายถึ ง บํ า นาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจาก
ทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูง
กวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะ
ขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความ
จํ า นงเป น หนั ง สื อ ต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การแต
จํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนทั้งจํานวนในระหวางที่
ตนเปนสมาชิกอยูไมได
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธิ
นําเงิ นตามมู ลค าหุ นที่สมาชิ กมี อยู มาหั กกลบลบหนี้ ที่
สมาชิ กผู กพั นต องชํ าระหนี้ แก สหกรณ ไ ด และให
สหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคา
หุนนั้น

เหตุผล
ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยหลักเกณฑ
การกําหนดรายการใน
ขอบังคับ เกี่ยวกับการจายน
คาหุนบางสวนระหวางเปน
สมาชิกของสหกรณออม
ทรัพย พ.ศ.2565

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ)
ขอความเดิม

ขอความที่แกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ข อ 6/1 การจ า ยคื น ค า หุ น บางส ว นระหว า งเป น
สมาชิก เมื่อสหกรณไดปดบัญชีเปนปจจุบันและไมมี
ยอดขาดทุนสะสม สหกรณจึงจะจายคืนคาหุนบางสวน
ใหแกสมาชิกในระหวางที่ยังเปนสมาชิกได

ตามระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว าดวยหลักเกณฑ
กา ร กํ า ห น ด ร า ย ก า ร ใ น
ขอบังคับ เกี่ยวกับการจายน
คาหุนบางสวนระหวางเป น
คณะกรรมการดํ าเนินการมีอํานาจในการจัดทํ า สมาชิ ก ของสหกรณ อ อม
แผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปน ทรัพย พ.ศ.2565
สมาชิก ในปถัดไป เสนอตอที่ประชุมใหญ อนุมัติ โดย
ให คํ า นว ณ ว งเ งิ น การจ าย ในป ถั ด ไ ปจ ากกา ร
เปรียบเทียบทุนเรือนหุน 2 ปทางบัญชีที่ผานมา ซึ่งให
จายไดไมเกินยอดทุนเรือนหุนที่เพิ่มขึ้น
เมื่ อ ที่ป ระชุ ม ใหญ อนุ มั ติแ ผนการจ า ยเงิ นค า หุ น
บางสวนระหวางเปนสมาชิกแลว สหกรณจะจายคาหุน
ใหสมาชิกไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีที่ผานมาสมาชิกแตละราย
จะไดรับคืนค าหุนไมเกินร อยละ 50 ของมูลคาหุน ที่
สมาชิกรายนั้นถืออยู
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณา
การจายคืนคาหุน ลําดับการจาย และอื่น ๆ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 6/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืน
คาหุนบางสวน มีดังนี้
(1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิกสมทบ
(2) ตองพนจากงานประจํา
(3) ไมมีภาระผูกพันตอ สหกรณทั้งในฐานะผูกู
หรือผูค้ําประกัน
(4) ไมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณ
และสถาบันการเงินอื่น ๆ
(5) สมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติ
อนุมัติใหถอนหุนบางสวนไปแลวจะไมสามารถถอนหุน
บางสวนไดอีก
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ)
ขอความเดิม

ขอความที่แกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ข อ 72 อํ า นาจหน า ที่ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ที่
ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รั บ ทราบเรื่ อ งการรั บ สมาชิ ก เข า ใหม
สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง ผูแทนสมาชิ ก
และวินิจฉัยอุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปน
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(3) อนุมัติงบการเงินประจําปและจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รั บ ทราบรายงานประจํ า ป แ สดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการดําเนินการ
และผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) กํ า ห น ด บํ า เ ห น็ จ ค า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ
(6) กําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน
ของสหกรณ
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณ

ขอ 72 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุม
ใหญ มี อํ า นาจหน า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งทั้ ง ปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้ง
ในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิก
ออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัย
อุทธรณของผูสมัครซึ่งมิได รับเลือกเขาเปนสมาชิก และ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง และถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(3) อนุมัติงบการเงินประจําปและจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รั บ ทราบรายงานประจํ า ป แ สดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการดําเนินการ
และผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) กําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบกิจการ
(6) กําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกั น
ของสหกรณ
(7) อนุ มั ติ แ ผนงานและงบประมาณรายจ า ย
ประจําป หรือแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวน
ระหวางเปนสมาชิกของสหกรณ
(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการ
อื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(10) เห็นชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เขา
รวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาต
สหกร ณ แ ห งปร ะ เท ศไ ทย แ ล ะชุ มนุ มส หกร ณ
ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือ
หรื อ คํ า แนะนํ า ของนายทะเบี ย นสหกรณ รองนาย
ทะเบี ยนสหกรณ ผู ตรวจการสหกรณ ผู สอบบั ญชี หรื อ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

ตามระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว าดวยหลักเกณฑ
ก า ร กํ า ห น ด ร า ย ก า ร ใ น
ขอบังคับ เกี่ยวกับการจายน
คาหุนบางสวนระหวางเป น
สมาชิ ก ของสหกรณ อ อม
ทรัพย พ.ศ.2565

(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พั ก และค า เบี้ ย ประชุ ม ของกรรมการดํ า เนิ น การ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(10) เห็น ชอบใหแ ยกสหกรณ ควบสหกรณ
เขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ
(11) รั บ ทราบเรื่ อ งการดํ า เนิ น งานของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12) พิ เ คราะห แ ละปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง หรื อ
หนังสือหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ รอง
นายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
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รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ)
ขอความเดิม
ขอความที่แกไขเพิ่มเติม
(13) กํ า หนดรู ป การซึ่ งสหกรณ คิ ด จะทํ า เป น
(13) กํ า หนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ คิ ด จะทํ า เป น
เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
สหกรณ
สหกรณ
ข อ 111 ระเบี ย บของสหกรณ ให ค ณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การมี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดระเบี ย บต า ง ๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้
และเพื่ อ ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบี ย บว า ด ว ยการรั บ เงิ น ฝากจากสมาชิ ก
สหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(5) ระเบี ย บว า ด ว ยการรั บ ฝากเงิ น จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ย วกับ
การทํางาน
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(10) ระเบี ย บว า ด ว ยที่ ป รึ ก ษาและที่ ป รึ ก ษา
กิตติมศักดิ์
(11) ระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ
เห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) และ (5) ตองไดรับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ ก อ น
จึ ง จะใช บั ง คั บ ได ส ว นระเบี ย บอื่ น เมื่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ข อ 111 ระเบี ยบของสหกรณ ให คณะกรรมการ
ดํ าเนิ นการมี อํ านาจหน าที่ กํ าหนดระเบี ยบต าง ๆ เพื่ อ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้
และเพื่ อ ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบี ย บว า ด ว ยการรั บ เงิ น ฝากจากสมาชิ ก
สหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(5) ระเบี ย บว า ด ว ยการรั บ ฝากเงิ น จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(10) ระเบี ย บว า ด ว ยที่ ป รึ ก ษาและที่ ป รึ ก ษา
กิตติมศักดิ์
(11) ระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ
เห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) และ (5) ตองไดรับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก น า ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ ก อ น
จึ งจะใช บั งคั บได ส วนระเบี ยบอื่ นเมื่ อคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาใหกรมตรวจบัญชี
สหกรณและนายทะเบียนสหกรณทราบภายในสามสิบวัน

เหตุผล

หนังสือ นว 0010/1283
ลง 8 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ยกเลิกการมอบ
อํานาจการรับทราบ
และใหความเห็นชอบ
ระเบียบตางๆ ของ
สหกรณ

มติที่ประชุมใหญ ............................................................................................................................. ..............................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
*******************
มติที่ประชุมใหญ............................................................................................................................. ...............................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................. ........................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................... ..........................................
.........................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ
****************************
มติที่ประชุมใหญ……………………………………………….……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ตามกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ขอ 14 ในการประชุมใหญ นอกจากเรื่องที่แจงใหที่
ประชุมทราบเปนปกติแลว สหกรณตองแจงใหที่ประชุมทราบเรื่อง ดังตอไปนี้ (1) ผลประโยชนและผลตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษา
ของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบป
คาตอบแทน
ยศ-ชื่อ
ตําแหนง
เบี้ยประชุม
โบนัส
เงินเดือน
รวมเปนเงิน
คาพาหนะ
1. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
ประธานกรรมการ
9,500
30,200
39,700
2. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
รองประธานกรรมการ (1)
8,500
26,200
34,700
3. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
รองประธานกรรมการ (2)
8,500
26,200
34,700
4. น.อ.เอก แกวสุขศรี
รองประธานกรรมการ (3)
11,000
11,000
5. น.อ.วีระชาติ อยูคง
กรรมการ
11,900
19,500
31,400
6. น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
กรรมการ
4,800
17,400
22,200
7. น.ท.สิโรตม บัวแกว
กรรมการ
4,800
4,800
8. น.ท.ธันว พฤกษากิจ
กรรมการ
4,800
4,800
9. น.ท.อาดูลย พานรอง
กรรมการเลขานุการ
7,100
17,400
24,500
10. น.ท.มณู แสงประสาท
กรรมการผูชวยเลขานุการ
6,500
17,400
23,900
11. น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
กรรมการ
13,100
17,400
30,500
12. น.ท.อนันต แหววรอด
กรรมการ
8,900
17,400
26,300
13. น.ท.บัญชา อยูหมื่นไวย
กรรมการ
12,000
12,000
14. น.ต.หญิง นันทธนัทต คลายสุทธิ์ กรรมการเหรัญญิก
4,800
4,800
15. ร.อ.ชาติชาตรี สุทธมา
กรรมการ
8,400
8,400
15 น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข
ผูจัดการ
26,500
112,600
139,100
16. ร.อ.หญิง สรัลรัตน ศุภนคร
รองผูจัดการ
73,000
73,000
16 ร.ท.ศักดิ์สิทธิ์ พุทธิดิลก
ที่ปรึกษากฎหมาย
10,000
10,000
รวม
124,600
215,600
195,600
535,800

รายละเอียดผลตอบแทนของคณะกรรมการ และผูจัดการ ประจําป 2565
การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารรณนภา กองบิน 4
************************
จํานวนสมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 150 คน (ตามลายมือชื่อสมาชิกผูเขารวมประชุม)
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คณะกรรมการดําเนินการที่เขารวมประชุม
ประพัฒนทอง
1. น.อ.เนาวมรัตน
2. น.อ.นพนันท
เมืองมีศรี
3. น.อ.อัคคพร
อวมสําอางค
2. น.อ.จําลอง
ปนงาม
3. น.ท.วีระชาติ
อยูคง
4. น.ท.ธีรนารถ
ณ บางชาง
5. น.ท.อาดูลย
พานรอง
6. น.ท.สรวิชญ
พงษเพ็ง
7. น.ท.พิเชษฐ
ปจจัยคา
8. น.ท.มณู
แสงประสาท
9. น.ท.นิรันดร
ศึกษา
คณะกรรมการที่ไมมาประชุม
1. น.อ.จักราวุธ
ศรีสุวรรณ
2. น.ท.จตุรงค
รักสุภาพ
3. น.ท.ไชโย
ชูหมื่นไวย
4. น.ท.จตุรงค
รักสุภาพ
ผูเขารวมประชุม
1. น.อ.เอก
แกวสุขศรี
2. น.ท.พงษศักดิ์
ทองสุข
3. ร.อ.หญิง สรัลรัตน ศุภนคร
ชาประเสริฐ
4. ร.อ.ทินกร
5. นายอาทิตย
หอมเย็น
6. นางนงลักษณ
รัตนวิเศษศรี
7. นายพิสันต
สุขพูล
8. นายยุทธพงษ
งามวิชานน
9. น.ต.อนุกูล
ศรีโพธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (2)
รองประธานกรรมการ (3)
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ(1)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เสธ.บน.4
ผูจัดการ
รองผูจัดการ
ผูตรวจสอบกิจการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมาย

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด หมวด 7 การประชุมใหญ
ขอ 63 วรรค 2 ความวา การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมปละหนึ่งครั้ ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
บัดนี้สมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ครบองคประชุมตามขอบังคับ คือมี
สมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ครบองคประชุมตามขอบังคับแลว น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุม และมอบหมายให น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ เปนผูดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบการประชุมตอไป
มติที่ประชุมใหญ รับทราบตามที่ประธานแจง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการ ฯ เสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารายงานประชุมใหญ
สามัญประจําป 2563 เมื่อวันพฤหัสที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ฝายซอมเครื่องยนต แผนกชางอากาศ กองเทคนิค
กองบิน 4
มติที่ประชุมใหญ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการประจําป 2564
น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจดั การฯ รายงานผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4
จํากัด ประจําป 2564 ดังนี้
3.1.1 จํานวนสมาชิก
เมื่อสิ้นปทางบัญชี 30 กันยายน 2564 สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,447 คน รายละเอียดดังนี้
สมาชิก
สังกัดหนวยงาน
รายการ
(คน)
(คน)
สมาชิกตนป
1,409
กองบิน 4
921
สมาชิกเพิ่มขึ้นระหวางป
109
กองซอมอากาศยาน 1
19
รวม
1,518
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน 12
สมาชิกลดลงระหวางป
71
แผนกคลังแสง 3
10
- ลาออก
53
กองบิน 3
106
- ถึงแกกรรม
8
หนวยอื่น
379
- โอนยายระหวางสหกรณ
8
- ใหออกตามขอบังคับ
2
สมาชิกคงเหลือ
1,447
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3.1.2 ผลการดําเนินงาน ประจําป 2564
ผลการดําเนินงานของ 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

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

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

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

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

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

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
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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

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 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2564
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3.2 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564
(สําเนา)
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ร.อ.ทินกร ชาประเสริฐ ผูตรวจสอบกิจการ แจงใหสมาชิกผูเขารวมประชุมทราบวา ตามมติ
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดเลือกกระผม เปนผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัดสําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น
กระผมได ต รวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต อคณะกรรมการดํ าเนิ น การเป น ประจํ า
ทุกเดือน 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 และงบประมาณ
ที่กําหนดไว
3. การบัญชี
3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน สมบูรณตามที่นํามาใหตรวจสอบ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับ
ฝาก และทุนเรือนหุน ฯลฯ โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผลทุกระบบงานควบคูกับการบันทึกบัญชี /ทะเบียน
ยอยดวยมือ เปนไปตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว
3.3 การเสนอรายงานทางบัญ ชีตอ คณะกรรมการฯ ไดเ สนอรายงานการตรวจสอบ
กิจการตอ คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
4. การควบคุมการเงิน
การรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด มีบางครั้งเก็บเงินไว
เกินเนื่องจากมีวันหยุดของธนาคารติดตอกันหลายวัน 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
การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและผานมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ
6.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในวันสิ้นป สหกรณฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประกอบดวย
6.2.1 เงินสดในมือ
จํานวนเงิน
214,559.10 บาท
6.2.2 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน
4,924.81 บาท
6.2.3 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน
16,587,279.27 บาท
6.2.4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํานวนเงิน
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

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

6.3.5 ลูกหนี้เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน 317.117.64 บาท
น.ส.พรดา บัวเสนาะ
จํานวนเงิน
317.117.64 บาท
6.3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนเงิน
317.117.64 บาท
การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ เอกสารหลักฐานแสดง
การเปนหนี้ การค้ําประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ
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6.4 ดานการลงทุน สหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว ประกอบดวย
- หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
จํานวน 400,000.00 บาท
- หุนชุมนุมสหกรณทหาร
จํานวน 200,000.00 บาท
- หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
จํานวน 2,000,000.00 บาท
- หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด
จํานวน 301,000.00 บาท
หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ
จํานวน 301,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
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
65,296.00 บาท
- เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
6,364.00 บาท
- เงินกองทุนสามัญรอจายคืน
5,300.00 บาท
- เงินรับฝากรอจายคืน (ไมเปนสมาชิก) 39,801.29 บาท
- เงินหุนรอจายคืน
43,280.00 บาท
6.6.2 หนี้สินไมหมุนเวียน
- เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
4,552,680.00 บาท
การกูยืมเงินในปดําเนินงาน 2564 สหกรณไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ
(OD) เพื่อจายเงินกูแกสมาชิก เปนเงิน 2,000,000.00 บาท ระหวางปชําระคืนครบถวนแลว ซึ่งจายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีไปทั้งสิ้น 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

คาใชจายตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของที่ประชุม ซึ่งเมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลว ก็ไม
เกินวงเงินงบประมาณที่อนุมัติสวนคาใชจายทางบัญชี 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 รับทราบผลการการตรวจสอบตามที่ผูตรวจสอบกิจการแจง
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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 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงิน
ฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
1.5 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือ
เปดเผย ไดปรับปรุงหรือเปดเผยแลว
1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ทั้งตอเฉพาะรายการ
หรือโดยรวมตองบการเงิน รายการของขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่ไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้
1.7 ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่
ของสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
1.8 สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือ
ขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจ
เกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ หลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่น และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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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 ามระเบีย 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
มีบทบาทสําคัญเกีย่ วกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
2.8 สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นในภาย
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 ขาพเจ ามีความเปน อิสระจากสหกรณและไดปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ
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 พเจา ได สุ ม ตัว อย างเพื่ อ ทดสอบการคํา นวณดอกเบี้ ย ที่เ รีย กเก็บ วา เป น ไปตามสั ญ ญาและรั บ 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 เงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหนี้เงินใหกูยืม
และรายการตัดชําระหนี้ จากลูกหนี้ เพื่อพิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอด
จนถึงการเลื อกตัว อยางเพื่ อส งหนั งสื อยืนยันยอดรายการลู กหนี้ คงเหลื อ เพื่ อพิจารณาถึงความมีอยูจริง
นอกจากนี้ขาพเจายังไดส อบทานรายการลู กหนี้เงินใหกูยืมที่ ผิดนัดชําระ 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
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่ อง การเปดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่ องในกรณีทีมีเรื่ อง
ดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่ อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
63

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่ อใหไดความเชื่ อมั่น อย างสมเหตุส มผลวางบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่ อมันอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบี ยบกรมตรวจบัญชีส หกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริง อัน เปน
สาระสําคัญที่ มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขา พเจ าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีและระเบี ย บกรมตรวจบัญ 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
ตอ ความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ
เปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของในงบการเงิ น หรือถาการเปดเผยดังกลา วไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่
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z

ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจ
เปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนือ่ งได
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมิน วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่ เกิดขึ้นโดยถูกตองตาม
ทีค่ วรหรือไม

ขา พเจ า ได สื่ อ สารกั บคณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณเ กี่ ย วกั บ ขอบเขตและช ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ ดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ ในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่ องเหล านี้ ไวในรายงานของผู ส อบบัญชี เวนแตก ฎหมายหรื อขอบั งคับ ห ามมิให เปดเผยเรื่ อง
ดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่ อสารเรื่องดังกลาวใน
รายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบ
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
3

5
4
6
7

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

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

119,941,005.57
220,041.29

103,076,974.44
220,041.29

120,161,046.86

103,297,015.73

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

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

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
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท วีระชาติ อยูคง
(วีระชาติ อยูคง)
เลขานุการ

ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

270,841,720.00
48,240,955.52
3,231,151.00
18,751,090.80
341,064,917.32
465,778,644.18

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

0.00

(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
16,354.00
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
48,069.90
คาใชจายประชุมใหญ
471,845.00
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
42,000.00
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
60,000.00
คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานในสหกรณ
82,800.00
คาไฟฟา
8,704.13
คาโทรศัพท
8,988.00
คาเคเบิ้ลทีวีสาํ นักงาน
1,300.00
คาธรรมเนียมธนาคาร
562.00
คาไปรษณีย
6,531.00
คาของใชสํานักงาน
15,007.00
คาใชจายอื่น
37,453.00
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
3,807,051.24
กําไรสุทธิ
18,751,090.80

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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ป 2564

ป 2563

บาท

บาท

6. อุปกรณสํานักงาน ประกอบดวย
อุปกรณสํานักงาน
คาเสื่อมสะสมอุปกรณสาํ นักงาน

706,863.00
(566,729.41)

1,027,405.00
(845,572.09)

อุปกรณสํานักงาน - สุทธิ

140,133.59

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

9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
เงินรอจายคืน
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
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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

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

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

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

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

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

รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

3,231,151.00

3,750,584.00

รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน

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

มติที่ประชุมใหญ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2564
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4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564
น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจัดการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา การดําเนินงานของสหกรณ ออมทรัพย
ขาราชการกองบิ น 4 จํ ากั ด ป บั ญชี สิ้ นสุ ด 30 กั น ยายน 2564 มี กํา ไรสุ ท ธิ จํ า นวน 18,751,090.80 บาท
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณขอ 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
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

จํานวนเงิน

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 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565
น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจัดการฯ เสนอแผนงาน ประมาณการรายรับ รายจายประจําป 2565 ใหที่ประชุมใหญ
พิจารณา ดังนี้
เรื่องที่ 1 แผนบริหารการเงิน
แผนงานประจําป 2565 มีเปาหมายในการใชทุนภายในสหกรณเปนหลัก ไดแก ทุนเรือนหุน และเงินรับ
ฝากจากสมาชิก และในกรณีเสริมสภาพคลองจะใชเงินเบิกเกินบัญชี(OD) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด ดังนี้
ลําดั
บ
1
2
3
4

รายการ

ผลการดําเนินงาน
ป 2564

ทุนเรือนหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินใหกูแกสมาชิก
เงินกูยืม(OD)

แผนงานป 2565
แผนงาน
เพิ่ม(ลด)
285
130
475
3.0

270.84
119.94
443.96
2.00

14.16
10.06
31.04
-

หนวย : ลานบาท
มติที่ประชุมใหญ อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565
เรื่องที่ 2 พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ขอบังคับสหกรณ ขอ 72 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญ
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น
ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้ง ที่ 13/63 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีมติกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้
รายการ
เบี้ยเลี้ยงกรรมการ,เจาหนาที่ และสมาชิก
ที่คณะกรรมการมีมติใหเขาอบรม
-ในจังหวัด
-ตางจังหวัด
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อัตราเดิม
(บาท)

500
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
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อัตราเดิม
(บาท)

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

อัตราที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
(บาท)

หมายเหตุ

1,000
800
800

500

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

600

มติที่ประชุมใหญ ฯ อนุมัติดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ตามเสนอ
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
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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

คําชี้แจงประกอบ

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

มติที่ประชุมใหญ อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2565
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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

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

เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
และสหกรณอื่น

2. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุมใหญในฐานะ
สหกรณสมาชิก และเขารวมประชุมกับ
หนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ

เพื่อใหทราบความกาวหนา และผลการ
ดําเนินงานของแตละสหกรณ รวมทั้งรับทราบ
แนวทางดําเนินงานจากกรมสงเสริมสหกรณ /
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

หมายเหตุ : 1. งบประมาณที่กําหนดในแตละกิจกรรม เปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
2. ผูดําเนินการในแตละกิจกรรม ไดแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หรือฝายจัดการที่ไดรับมอบหมาย
มติที่ประชุมใหญ อนุมัติแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ป 2565
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4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืม หรือค้ําประกัน ประจําป 2565
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป
2563 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2563 อนุ มั ติ ว งเงิ น กู ยื ม หรื อ ค้ํ า ประกั น ในป บั ญ ชี 2564 ไว จํ า นวน
90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)
ปดาํ เนินงาน 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 อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณกูยืม หรือค้ําประกันประจําป 2565
เรื่องที่ 4.5 พิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑตามขอบังคับสหกรณ ฯ
ในการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งในปนี้มีผูที่สมัครเปนเปนผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบซึ่งสหกรณฯ แลวมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับจํานวน 2 คน คือ ร.อ.ทินกร ชาประเสริฐ และ พ.อ.ต.กิตติภพ บุตรลพ
มติที่ประชุมใหญ มีมติคัดเลือก ร.อ.ทินกร ชาประเสริฐ เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565
โดยมี พ.อ.ต.กิตติภพ บุตรลพ เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง
เรื่องที่ 4.6 พิจารณาเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2565
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป
2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดเลือกบริษัทบริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด โดยมีนาย
ยุทธพงษ งามวิชานน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ
ในป 2564 สหกรณฯ ไดรับการเสนอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2565 จํานวน
2 ราย ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติ และประสบการณดานการตรวจบัญชี แลวจึงเสนอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณา ดังนี้
1. บริษทั เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด ทะเบียน 7613 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 60,000 บาท
2. สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย ทะเบียน 5549 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 80,000 บาท
มติที่ประชุมใหญ มีมติคัดเลือก บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด ทะเบียน 7613 เปน
ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ปดําเนินงาน 2565 และเลือก สํานักงานสอบบัญชี ธ
สถิตย จํากัด ทะเบียน 5549 เปนอันดับสํารอง
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เรื่องที่ 4.7 เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565
น.ท.วี ร ะชาติ อยู ค ง เลขานุ ก ารฯ แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง หลั ก เกณฑ ก ารเลื อ ก
คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ตามข อ บั ง คั บ สหกรณ และสํ า หรั บ ในป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด 30 กั น ยายน 2564 มี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2563 และมีวาระการดํารงตําแหนงดังนี้
วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ป 2564
ที่

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.ท.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

สําหรับในปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 มีกรรมการที่ตองปฏิบัติใหเปนไปขอบังคับ ดังนี้
1. กรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงเนื่องจากในวาระที่ 1 ปที่ 2 จํานวน 5 คน ดังนี้
1.1 น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
1.2 น.ท.ไชโย ชูหมื่นไวย
1.3 น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
1.4 น.ท.มนู แสงประสาท
1.5 น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
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2. กรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงเนื่องจากในวาระที่ 2 ปที่ 2 จํานวน 3 คน ดังนี้
2.1 น.อ.จําลอง ปนงาม
2.2 น.ท.นิรันดร ศึกษา
2.3 น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง
3. กรรมการขอลาออกเนื่องจากยายไปรับราชการตางหนวย จํานวน 2 คน ดังนี้
3.1 น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ
3.2 น.ท.จตุรงค รักสุภาพ
อนึ่ง สําหรับผูพนตําแหนงในวาระที่ 1 ปที่ 2 ที่ประชุมสามารถเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการตอได
อีกหนึ่งวาระ สําหรับผูที่พนจากตําแหนงในวาระที่ 2 ปที่ 2 ที่ประชุมไมสามารถเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการได
เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณพ.ศ.2542 มาตรา50 ไดกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนง
ไดไมเกินสองวาระติดตอกัน และในป พ.ศ.2564 มีคณะกรรมการยังอยูในตําแหนงไดอีก 1 ป จํานวน 5 คน คือ
1. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
2. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
3. น.ท.อนันต แหววรอด
4. น.ท.วีระชาติ อยูคง
5. น.ท.อาดูลย พานรอง
สําหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการป 2565 เลือกกรรมการ จํานวน 10 คน เพื่อทดแทนผูที่ครบ
วาระและลาออก สําหรับผูไดรับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสองลําดับสุดทาย จะอยูในวาระแทน 1 ป
มติที่ประชุมใหญ เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ประจําป 2565 ดังนี้
ที่ประชุมใหญมีมติให น.ท.นิรันดร ศึกษา สมาชิกเลขที่ 4484 เปนประธาน คณะกรรมการ
เลือกตั้ง และที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เลือกคณะกรรมการจํานวน 10 คน
โดยไดกํา หนดใหเ ลือ กตั้ง คณะกรรมการดํา เนิน การโดยวิธีเ ปด เผย และใหเ สนอชื่อ สมาชิก ที่จ ะรับ เลือ ก
เปน คณะกรรมการ ผลการเลื อกตั้ง คณะกรรมการตามลําดับคะแนน ดังนี้
1. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
2. น.อ.เอก แกวสุขศรี
3. น.ท.บัญชา อยูหมื่นไวย
4. น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
5. น.ท.สิโรตม บัวแกว
6. น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
7. น.ท.มนู แสงประสาท
8. น.ต.หญิง หทัยชนก คลายสุทธิ์
9. น.ท.ธันว พฤกษากิจ(แทน น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ)
10. ร.อ.ชาติชาตรี สุทธมา (แทน น.ท.จตุรงค รักสุภาพ)
และเมื่อไดคณะกรรมการดําเนินการครบตามขอบังคับแลว คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณา
เลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหนงรองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นอกนั้นเปนกรรมการ ดังนี้
87

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

1. น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง เปน ประธานกรรมการ
2. น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
เปน รองประธานกรรมการ (1)
3. น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
เปน รองประธานกรรมการ (2)
4. น.อ.เอก แกวสุขศรี
เปน รองประธานกรรมการ (3)
5. น.ท.วีระชาติ อยูคง
เปน กรรมการ
6. น.ท.อาดูลย พานรอง
เปน กรรมการและเลขานุการ
7. น.ต.หญิง นันทธนัทต คลายสุทธิ์ เปน กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการที่เหลืออีก 8 คน เปนคณะกรรมการโดยมีวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46
ประจําปสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
วาระที่ 1
วาระที่ 2
ลําดับ
ชื่อ- สกุล
ตําแหนง
หมายเหตุ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2
1 น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ
3
2 น.อ.นพนันท เมืองมีศรี
รองประธานกรรมการ (1)
3
3 น.อ.อัคคพร อวมสําอางค
รองประธานกรรมการ (2)
3
4 น.อ.เอก แกวสุขศรี
รองประธานกรรมการ (3) 3
5 น.ท.ธีรนารถ ณ บางชาง
กรรมการ
3
6 น.ท.สิโรตม บัวแกว
กรรมการ
3
7 น.ท.ธันว พฤกษากิจ
กรรมการ
3
8 น.ท.วีระชาติ อยูคง
กรรมการ
3
9 น.ท.อนันต แหววรอด
กรรมการ
3
10 น.ท.พิเชษฐ ปจจัยคา
กรรมการ
3
11 น.ท.มนู แสงประสาท
กรรมการ
3
12 น.ท.อาดูลย พานรอง
กรรมการ
3
13 น.ท.บัญชา อยูหมื่นไวย
กรรมการ
3
วาระแทน
14 น.ต.หญิง นันทธนัทต คลายสุทธิ์ กรรมการ
3
วาระแทน
15 ร.อ.ชาติชาตรี สุทธมา
กรรมการ
3
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4.8. พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
น.ท.วีระชาติ อยูคง เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศใชเมื่อ 12 ตุลาคม 2563 สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกองบิน 4 จํากัด จึงตองแกไขขอบังคับเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนดังกลาว
มติคณะกรรมการดําเนินการ จากการประชุมครั้งที่ 13/64 เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 มีมติเสนอ
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

เหตุผล

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

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

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 2565
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

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

(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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การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
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

ให ผู ต รวจสอบกิ จ การติ ด ตามผลการแก ไ ขตาม
ใหผูต รวจสอบกิจ การติ ดตามผลการดําเนินการ
รายงานการตรวจสอบวรรคกอน และสําเนารายงาน แกไขขอบกพรอง ขอสั งเกต และใหรายงานผลการ
ผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไว
ใหสํานักงานสวนราชการที่กํากับดูแลทราบดวย
ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย
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
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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

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 2565
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

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

มติที่ประชุมใหญ มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณตามที่เลขานุการฯ เสนอ
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

ระเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ ง ข อ เสนอแนะจากสํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ และสหกรณ จั ง หวั ด
นครสวรรค
นายอาทิตย หอมเย็ น นักวิชาการชํานาญการสหกรณ ผู แทนสหกรณจังหวัดนครสวรรค
มีเรื่องแจงใหที่ประชุมดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณฯ ที่มีผลการดําเนินการในปผานมาโดยมีกําไรเพิ่มขึ้น และ
เชื่อมั่นวาคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมที่ไดรับการเลือกตั้งในวันนี้จะสามารถบริหารงานสหกรณฯใหดยี ิ่งขึ้น
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
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย สมาชิกสหกรณ ฝายจัดการ และคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับการออกเสียงใน
การประชุมสมาชิกจะมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง และที่สําคัญในการประชุ มใหญคือเวทีที่สมาชิกสามารถแสดงความ
คิดเห็น และสอบถามขอของใจในการดําเนินการ รวมทั้งการลงมติในเรื่องพิจารณาตางๆ
3. ตามที่คณะกรรมการไดรายงานผลการดําเนินการในป 2564 จะเห็นไดวาทุนดําเนินงาน
ทั้งหมดเปนทุนภายในของสหกรณฯ เอง ทําใหการเติบโตทางธุรกิจของสหกรณฯ ไมสูงมากในแตละป แตก็มี
ความเขมแข็ง และมีความมั่นคง
4. ตามมติที่ประชุมใหญ ใหแกไขขอบังคับทั้งฉบับ ตามเหตุผลและความจําเปนที่แจงแลวนั้น
ขอบังคับสหกรณคือ หัวใจในการดําเนินการสหกรณ ในรายละเอียดของขอบังคับจะบอกวาใครมีหนาตองทํา
อะไร สามารถดําเนินการอยางไรไดบาง
5. ตามแผนงานสหกรณประจําป 2565 ที่คณะกรรมการดําเนินการ ไดเสนอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณานั้น การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน เปนหนาที่ของคณะกรรมการและฝายจัดการ โดยสมาชิก
สามารถเสนอแนะ ขอมูลตางๆ เพิ่มเติมเพื่อใหคณะกรรมการและฝายจัดการนําไปพิจารณาในแตละปได
นางนงลักษณ รัตนวิเศษศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ ผูแทนสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณนครสวรรค แจงใหที่ประชุมทราบวา จากการพิจารณางบแสดงฐานการเงินของสหกรณ ฯ
จะเห็นไดวาทุนสหกรณฯ เปนทุนภายในทั้งหมด หนี้สินที่เกิดขึ้นก็เปนหนี้สินภายในไดแกเงินรับฝากจากสมาชิก
ถือไดวาสหกรณฯ คอนขางมั่นคง ไมจําเปนตองกูยืมเงินทุนจากภายนอก
สําหรับสินทรัพยสหกรณฯ ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้เงินกูยืม ซึ่งสหกรณฯ จําเปนตองระมัดระวัง
ในเรื่องการชําระเงินหนี้เงินกูยืม เพื่อใหเกิดภาระกับสหกรณฯ ในการดําเนินการตัดหนี้สงสัยจะสูญ
เมื่อที่ประชุมใหญไดคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2565 ขอใหสหกรณฯ เสนอรายชื่อผูสอบ
บัญชีสงใหกรมตรวจบัญชีสหกรณภายใน 45 วัน หลังจากการประชุมใหญเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของ
สหกรณตอไป
มติที่ประชุมใหญ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ ขอใหสมาชิกเชื่อมั่นในการบริหารงาน
สหกรณฯ ของคณะกรรมการดําเนินการ สํ าหรับ การดําเนิ นการตางๆ จะมุงเน นใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สมาชิก
มติที่ประชุมใหญ รับทราบ
น.อ.เนาวมรั ตน ประพัฒ นทอง ประธานกรรมการ กล าวขอบคุณ สมาชิก และผูเขารว ม
ประชุม พรอมกลาวปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 11.45 น.

(ลงชื่อ)ลน.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง
(เนาวมรัตน ประพัฒนทอง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) น.อ.วีระชาติ อยูคงติ อยูคง
(วีระชาติ อยูค ง)

เลขานุการ
ผูจดบันทึกประชุม

ตรวจแลวถูกตอง
น.อ.
(วีรี ะชาติิ อยูคง)
เลขานุการ
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บันทึก
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