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สารจาก
ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 8
เนื่องในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด กระผมขอ
ชื่นชมมายังคณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันบริหารงาน
สหกรณ์ให้มีความก้าวหน้า และมั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิกตลอดมา
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด มีพันธกิจต่อสมาชิกหลายด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อสมาชิก และได้เผื่อแผ่ครอบคลุมถึงครอบครัวของสมาชิกอีกด้วย มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ซึ่งได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
และการช่วยเหลือสมาชิก บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก มุ่งเน้นส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก เอื้อเฟื้อต่อองค์กร
สังคม และชุมชน โดยมาตลอด ปรากฏผลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมชาวสหกรณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
โดยรวม ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง  
ในโอกาสอันดีนี้  ขออ�ำนวยพรให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญในกิจการงานสหกรณ์ ร่วมมือกันน�ำพาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี
จ�ำกัด ส�ำเร็จและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ต่อไป

พลต�ำรวจโท
(เทศา ศิริวาโท)
ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 8

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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สารจาก
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื่องในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด กระผมขอ
ชืน่ ชมมายัง คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่าน ทีไ่ ด้รว่ มกันบริหารกิจการ
สหกรณ์จนกระทัง่ มีความเจริญก้าวหน้า มัน่ คง สมาชิกของสหกรณ์ตา่ งได้รบั ประโยชน์อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม บริหารงาน
ตามแผนงานที่วางไว้  มีผลการด�ำเนินงานที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด   มีความเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความร่วมมือของคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ และบรรดาสมาชิกทั้งหลาย ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็น
แรงขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตทั้งของสมาชิกสหกรณ์
และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยรวม ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
อย่างแท้จริง  
ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 ขออ�ำนวยพรให้ คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด ที่จะร่วมมือกันน�ำพาให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ต่อไป

พลต�ำรวจตรี  
(อภิชาติ บุญศรีโรจน์)
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

สารจาก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เนือ่ งในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด กระผมในนาม
ของที่ปรึกษาสหกรณ์ ขอชื่นชมมายังคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ยึดหมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ บริหารงานอย่างมี
ระบบเป็นไปตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด เป็นองค์กรทีม่ บี ทบาทและส�ำคัญยิง่ ต่อสมาชิกในแวดวงข้าราชการ
ต�ำรวจ ซึง่ องค์กรแห่งนีม้ บี ทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ และการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวติ ของมวลสมาชิกอย่างต่อเนือ่ ง  
ภารกิจที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กร เป็นบทบาทส�ำคัญยิ่งของบุคลากรภายในจึงขอให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ บริหาร
งานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก รวมทั้งแสวงหาความรู้ข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป  
ในโอกาสนี้ ขออ�ำนวยพรให้ คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญในกิจการงาน และสัมฤทธิ์ผล
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป

พันต�ำรวจโท
(สุพจน์ เรืองโรจน์)
รองอัยการจังหวัดมหาสารคาม (สคช.)
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สารจาก
สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนือ่ งในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด เพือ่ แสดง
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผมในนามส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชม
ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ท่ีมีการพัฒนา สร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ดีมาโดยตลอดและส่งผลดีต่อมวลสมาชิกและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายนอกและขบวนการสหกรณ์ ตลอดมา การสร้างความศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อองค์กร ย่อมเกิดจากผลการบริหารจัดการองค์กรของคณะกรรมการสหกรณ์ การปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนผู้น�ำสหกรณ์ที่ท�ำหน้าที่ภายใต้กรอบกติกา ที่ก�ำหนดไว้ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อความ
ก้าวหน้าและมั่นคงขององค์กร ผู้บริหารต้องบริหารองค์กรโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบการควบคุมภายในและมี
ระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนมีระบบข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกและสังคมรับรู้เท่าเทียมกัน
จากผลประกอบการจะเห็นได้วา่ ผูน้ ำ� สหกรณ์ได้บริหารงานด้วยความมุง่ มัน่ ส่งผลให้เกิดความศรัทธา ของสมาชิก
ดีมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของการถือหุ้น การฝากเงินกับสหกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆของสหกรณ์ ขอให้กรรมการ
ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกจะส่งผลดีต่อองค์กรในอนาคต
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนในส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพรให้องค์กรแห่งนี้มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดไป และขอ
ให้มวลสมาชิกจงประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมใจกันพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาประเทศของเราไปพร้อมๆ กัน

(นันทวัฒน์ แก้วอ�ำดี)
สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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สารจาก
ประธานกรรมการ
เรียน

สมาชิกสหกรณ์ ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอขอบพระคุณ สมาชิกทุกท่านอีกครัง้ หนึง่ ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้ผมเข้ามาบริหารสหกรณ์อกี วาระหนึง่
แม้วา่ ผูส้ มัครประธานกรรมการมีเพียงคนเดียว กระผมขอให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นมืออาชีพ  เสียสละ
พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกโดยแท้จริง
จากผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัญหาบางอย่างที่มีอยู่อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็สามารถ
ผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และได้รับความร่วมมือ
จากสมาชิกเป็นอย่างดียงิ่ จนกระทัง่ มีผลการด�ำเนินงานเป็นทีน่ า่ พอใจเป็นอย่างยิง่ โดยมีสมาชิกทัง้ สิน้ 4,257 คน เพิม่ ขึน้
จากปีก่อน 280 คน มีสินทรัพย์รวม 6,436 ล้านกว่าบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 757 ล้านกว่าบาท มีทุนของสหกรณ์ 2,364
ล้านกว่าบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 261 ล้านกว่าบาท มีเงินฝากทัง้ สิน้ 2,560 ล้านกว่าบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 1,490 ล้านกว่าบาท
ในขณะทีเ่ งินกูท้ สี่ หกรณ์กมู้ าจากแหล่งภายนอกลดลงเหลือเพียง 1,500 ล้านกว่าบาท ซึง่ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกและสหกรณ์
อื่นให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่นสหกรณ์มากขึ้น และในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ลดลง 0.20 บาท ท�ำให้สมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงประมาณ 5,000 บาทต่อปี แม้ว่าสหกรณ์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ลงแล้ว สหกรณ์ก็ได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นลงด้วย และได้หาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำมาใช้ในการบริหารงาน
สหกรณ์ ท�ำให้ปีนี้สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ 185 ล้านกว่าบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ประมาณ 19 ล้านกว่าบาท ในขณะที่สมาชิก
เสียดอกเบี้ยน้อยลงกว่าปีที่แล้ว และคณะกรรมการด�ำเนินการได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดสรรก�ำไรสุทธิให้แก่สมาชิกโดย
แบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.125 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 11.00 เมื่อเฉลี่ยทั้งปีจะเห็นได้ว่าสมาชิกจ่าย
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 5.87 บาทต่อปี เท่านัน้ เอง ซึง่ เป็นอัตราทีเ่ ป็นธรรมและต�ำ่ กว่าอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์
ทั่วไปเป็นอย่างมาก
สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณ สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการบริหารงานเป็น
อย่างดีตลอดมา และขอขอบคุณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจแห่งชาติ  
จ�ำกัด และสหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ให้ค�ำแนะน�ำ  ชี้แนะแนวทางในการบริหารงานตลอดมา ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข  
ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
ร้อยต�ำรวจเอก

(สุวิทย์ มากด้วง)
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 51

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ประธานกรรมการ
ร.ต.ท.สุชาติ เพ็งชัย
รองประธานกรรมการ

ร.ต.ท.ชัยชนะ คล้ายปักษี
รองประธานกรรมการ

ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
เหรัญญิก

ด.ต.วรานนท์ รักษ์หนู
เลขานุการ

พ.ต.ต.ธงชัย ทองใหญ่
กรรมการ

ร.ต.ต.สง่า พรมจันทร์
กรรมการ

ร.ต.ต.ทวีสุข โสมะเกิด
กรรมการ

ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์
กรรมการ

ด.ต.สุริยะ ด้วงคง
กรรมการ

ด.ต.วีระโชติ อ่อนเอี่ยม
กรรมการ
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ฝ่ายจัดการ

ปัญจรัตน์ นาคบ�ำรุง
รองผู้จัดการ                                                                                                    

ประทักษ์ เพชรวารินทร์
ผู้จัดการ

รัตนา วิเศษวงศ์
รองผู้จัดการ

วรรณดี ทองสง่า
หัวหน้าธุรการ

เจียรนัย รอดการทุกข์
หัวหน้าสินเชื่อ

อุบลรัตน์ มากเกลี้ยง
หัวหน้าบัญชี

สุภาภรณ์ ข�ำสุข
จนท.การเงิน

กรษิรักษ์ จันทรวิชิต
จนท.บัญชี

นภาพร เพชรอาวุธ
จนท.สินเชื่อ

อริศรา วงค์คช
จนท.ธุรการ

สิทธิพร จันทร์ทอง
จนท.ทั่วไป

สุวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
จนท.สินเชื่อ

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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ผู้สอบบัญชี

นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

พ.ต.ท.หญิง จินตนา สิทธิฤทธิ์
สว.ฝอ.งานส่งก�ำลังบ�ำรุง
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
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ด.ต.จรูญ เสนทอง
ผบ.หมู่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท
ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 8

พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ต.ท.สุพจน์ เรืองโรจน์
รองอัยการจังหวัดมหาสารคาม (สคช.)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ : อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2554 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย
ผูแ้ ทนสมาชิก ต้องมีผแู้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน
จึงจะนับเป็นองค์ประชุม  
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ใช้การประชุมโดยสมาชิกทั้งหมดและบัดนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิด
การประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
• ประธานแนะน�ำผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม
• แจ้งรายชื่อ ที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ที่ปรึกษา
1. พล.ต.ท.เทศา
2. พล.ต.ต.อภิชาติ
3. พ.ต.ท.สุพจน์

ศิริวาโท
บุญศรีโรจน์
เรืองโรจน์

ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 8
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองอัยการจังหวัดมหาสารคาม (สคช.)

คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 51
1. ร.ต.อ.สุวิทย์
มากด้วง
2. ร.ต.ท.สุชาติ
เพ็งชัย
3. ร.ต.ท.ชัยชนะ
คล้ายปักษี
4. ด.ต.วรศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
5. ด.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
6. พ.ต.ต.ธงชัย
ทองใหญ่
7. ร.ต.ต.สง่า
พรมจันทร์
8. ร.ต.ต.ทวีสุข
โสมะเกิด      
9. ด.ต.กษิดิ์เดช
วิชัยดิษฐ์
10. ด.ต.สุริยะ
ด้วงคง
11. ด.ต.วีระโชติ
อ่อนเอี่ยม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. พ.ต.ท.หญิง จินตนา
2. ด.ต.จรูญ

สิทธิฤทธิ์
เสนทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชี
อาจารย์ยุพิน

ฟุ้งเฟื่อง

ผู้สอบบัญชี
รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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• การมอบเงินสวัสดิการส�ำหรับผู้ทรงคุณค่าขององค์กร เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกตามโครงการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 62 ท่าน รางวัลละ 3,000 บาท
ซึ่งสหกรณ์ได้มอบให้ในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2559 ของต�ำรวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 จ�ำนวน 22 ท่าน ที่เหลือรับวันประชุมใหญ่ จ�ำนวน 40 ท่าน
• รางวัลสมาชิกให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ดีเด่นประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 4 ราย รางวัลละ 2,000 บาท
ได้แก่
1. ด.ต.สุเมธ
แก้วท่าแค
ทะเบียน
06988    สังกัด     สภ.บ่อผุด
2. ร.ต.ต.สนธยา น้อยมี
ทะเบียน
03557    สังกัด     สภ.ชัยบุรี
3. ด.ต.เอกชัย
สงพัฒน์แก้ว
ทะเบียน
07819    สังกัด     สภ.กาญจนดิษฐ์
4. ร.ต.ท.สมควร เอกจีน
ทะเบียน
02611    สังกัด     สภ.พระแสง
• รางวัลการจับสลากในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 มี 2 ประเภท ดังนี้
กลุ่มสมาชิกทั่วไปที่เข้าร่วมประชุม
รางวัล

จ�ำนวน

ของรางวัล

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

หมายเหตุ

1

1

บัญชีเงินฝาก

10,000.00

10,000.00

2

2

บัญชีเงินฝาก

5,000.00

10,000.00

สมาชิกสมทบ

3

4

บัญชีเงินฝาก

3,000.00

12,000.00

ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

4

34

บัญชีเงินฝาก

2,000.00

68,000.00

รวม

41

100,000.00
กลุ่มสมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝาก

รางวัล

จ�ำนวน

ของรางวัล

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

1

1

บัญชีเงินฝาก

10,000.00

10,000.00

2

2

บัญชีเงินฝาก

5,000.00

10,000.00

3

4

บัญชีเงินฝาก

3,000.00

12,000.00

4

34

บัญชีเงินฝาก

2,000.00

68,000.00

รวม

41

หมายเหตุ
สมาชิกมีสิทธิ์
รับเงินรางวัลได้
ทุกท่าน

100,000.00
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................................................................................................................

22

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
เสนอสมาชิกเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ครั้งที่ 51 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 - 2 โรงแรมบรรจงบุรี อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
ผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 23 คน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด จ�ำนวน 2,605 คน  
ในจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 3,977 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.เทศา
2. พ.ต.ท.สุพจน์
3. น.ส.เยาวนิตย์
4. ร.ต.อ.หญิงณัฎฐนนท์
5. นางเพ็ญศรี
6. ร.ต.อ.จัตุรพร
7. ร.ต.ท.อนุรักษ์
8. ด.ต.สมเจตน์
9. ร.ต.ต.จเร
10. ร.ต.ท.ธนภณ
11. นายก�ำสิทธิ์
12. นายนันทวัฒน์
13. ร.ต.ท.ธนพล
14. นายมานะ
15. นางสุณี
16. นางยุพิน
17. น.ส.สสิตา

ศิริวาโท
เรืองโรจน์
แป้นเกิด
ประคองสิน
ศรีทองเพ็ง
คงทะเล
ทองทิพย์
พรหมด�ำ
เกตุโรจน์
บุรินทร์โกษฐ์
บัวสมุย
แก้วอ�ำดี
ศรียศ
สุบรรณ
พลสังข์
ฟุ้งเฟื่อง
เสนี

ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 8
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจชุมพร จ�ำกัด
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพังงา จ�ำกัด
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพังงา จ�ำกัด
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจกระบี่ จ�ำกัด
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจกระบี่ จ�ำกัด
กรรมการ สอ.ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
รองประธาน สอ.ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
เลขานุการ สอ.ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการพิเศษ สสจ. สุราษฎร์ธานี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการ
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
    เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยต�ำรวจโท สุวิทย์   มากด้วง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ได้เรียนเชิญ พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม และได้แนะน�ำผู้เข้าร่วมประชุมแล้วได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ฯลฯ
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ : อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ใช้การประชุมโดยสมาชิกทั้งหมดและบัดนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิด
การประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
• ประธานแนะน�ำผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม
• แจ้งรายชื่อ ที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
• การมอบเงินสวัสดิการส�ำหรับผู้ทรงคุณค่าขององค์กร เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกตามโครงการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 38 ท่าน รางวัลละ 3,000 บาท
ซึ่งสหกรณ์ได้มอบให้ในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2558 ของต�ำรวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 จ�ำนวน 24 ท่าน ที่เหลือรับวันประชุมใหญ่ จ�ำนวน 14 คน
• ทุนศึกษาบุตรสมาชิกในปี 2558 มีสมาชิกยืน่ ขอรับทุนการศึกษา จ�ำนวน 1,360 ราย รวมเป็นเงิน 2,000,900 บาท
(คณะกรรมการร่วมสนับสนุนจ�ำนวน 900 บาท)
• รางวัลสมาชิกให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ดีเด่นประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 4 ราย รางวัลละ 2,000 บาท
• รางวัลการจับสลากในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 มี 2 ประเภท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
		
		
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
เลขานุการ : เสนอสมาชิกเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2559
ตามความในข้อ 62 และ ข้อ 66 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการด�ำเนินการคนหนึ่งและกรรมการด�ำเนินการอื่นอีกสิบคน รวมแล้วสิบเอ็ดคน
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก การเลือกตั้งให้เลือกโดยสมาชิก โดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกสิบคน ให้กรรมการด�ำเนินการอยู่ภายในต�ำแหน่งได้คราวละสองปีนั้น และสิ้นปีบัญชี 2558 มีกรรมการด�ำเนินการ
พ้นจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 5 คน
สหกรณ์ได้มีการประกาศรับสมัครกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ตุลาคม 2558
ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 11 คน ได้แก่
หมายเลข 1 ด.ต.กษิดิ์เดช
วิชัยดิษฐ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์
หมายเลข 2 ร.ต.ท.ชิษณุพงศ์ บุญชูคง
รอง สว.สส. สภ.วิภาวดี
หมายเลข 3 ด.ต.สุริยะ
ด้วงคง
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 4 ด.ต.พิเนตร
บุษยานิกรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 5 ด.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 6 ด.ต.ภิรมย์
ปาลคะเชนทร์
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 7 ด.ต.ลือชัย
ใจเย็น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน
หมายเลข 8 ด.ต.วีระโชติ
อ่อนเอี่ยม
ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส. ภ.จว.สฎ.
หมายเลข 9 พ.ต.ต.ธงชัย
ทองใหญ่
สว.(191) กก.สส. ภ.จว.สฎ.
หมายเลข 10 ร.ต.ต.ประจวบ
เกื้อไข่  
รอง สว.(ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม
หมายเลข 11 พ.ต.อ.ธีรพนธ์
หนูทอง  
ข้าราชการบ�ำนาญ
มติที่ประชุม

ผลการเลือกตั้ง
หมายเลข 1 ด.ต.กษิดิ์เดช
หมายเลข 2 ร.ต.ท.ชิษณุพงศ์
หมายเลข 3 ด.ต.สุริยะ
หมายเลข 4 ด.ต.พิเนตร
หมายเลข 5 ด.ต.วรานนท์
หมายเลข 6 ด.ต.ภิรมย์
หมายเลข 7 ด.ต.ลือชัย
หมายเลข 8 ด.ต.วีระโชติ
หมายเลข 9 พ.ต.ต.ธงชัย
หมายเลข 10 ร.ต.ต.ประจวบ
หมายเลข 11 พ.ต.อ.ธีรพนธ์

วิชัยดิษฐ์
บุญชูคง
ด้วงคง
บุษยานิกรณ์
รักษ์หนู
ปาลคะเชนทร์
ใจเย็น
อ่อนเอี่ยม
ทองใหญ่
เกื้อไข่  
หนูทอง  

ได้ 1,028
ได้ 883
ได้ 1,089
ได้    586
ได้ 1,019
ได้    761
ได้    913
ได้    984
ได้ 1,086
ได้    802
ได้    533

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่

3
7
1
10
4
9
6
5
2
8
11
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คณะกรรมการทีอ่ ยูใ่ นวาระและทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ใหม่  ได้ดำ� เนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่างๆ เป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 51 ประจ�ำปี 2559 ประกอบด้วย
1 ร.ต.ท.สุวิทย์
มากด้วง
ประธานกรรมการ
2 ร.ต.ท.สุชาติ
เพ็งชัย
รองประธานกรรมการ
3 ร.ต.ท.ชัยชนะ
คล้ายปักษี
รองประธานกรรมการ
4 ด.ต.วรศักดิ์
ร่มโพธิ์ทอง
กรรมการ/เหรัญญิก
5 ด.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
กรรมการ/เลขานุการ
6 ร.ต.ต.สง่า
พรมจันทร์
กรรมการ
7 พ.ต.ต.ธงชัย
ทองใหญ่
กรรมการ
8 ร.ต.ต.ทวีสุข
โสมะเกิด
กรรมการ
9 ด.ต.กษิดิ์เดช
วิชัยดิษฐ์
กรรมการ
10 ด.ต.สุริยะ
ด้วงคง
กรรมการ
11 ด.ต.วีระโชติ
อ่อนเอี่ยม
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2559
อาศัยความตามข้อ 91 และข้อ 92 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด “ผู้ตรวจสอบกิจการ”
ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคล ภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นการประจ�ำปี
ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่งได้มกี ำ� หนดเวลาหนึง่ ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมือ่ ครบก�ำหนดแล้ว ยังไม่มกี าร
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำเข้ามาได้”
ในปี 2558 สหกรณ์ได้มีการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ตุลาคม 2558  
ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 4 คน ดังนี้
หมายเลข  1  พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์   
สว.ฝอ. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี  
หมายเลข  2  ด.ต.จรูญ
เสนทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข  3  ร.ต.ท.หญิงรัชณีพร ภักดีบุญ     
รอง สว.ฝอ. ภ.จ.ว.สุราษฎร์ธานี
หมายเลข  4  พ.ต.ท.คมณ์เดช เปาะทอง         รอง ผกก. (ป.) สภ.บางมะเดื่อ
มติที่ประชุม
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ผลการเลือกตั้ง
หมายเลข  1  พ.ต.ท.หญิงจินตนา
หมายเลข  2  ด.ต.จรูญ
หมายเลข  3  ร.ต.ท.หญิงรัชณีพร
หมายเลข  4  พ.ต.ท.คมณ์เดช

สิทธิฤทธิ์
เสนทอง
ภักดีบุญ
เปาะทอง
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ได้ 1,325
ได้ 1,054
ได้    984
ได้    728

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่
ล�ำดับที่

1
2
3
4

   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2509
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ซงึ่ ได้เจริญก้าวหน้าขึน้ ตามล�ำดับ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 50     
ในรอบปีบญ
ั ชี 2558 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการฯได้ดำ� เนินงานตามแผนงานโครงการภายใต้งบประมาณ ทีไ่ ด้รบั
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2557 โดยควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สหกรณ์ด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่มวลสมาชิก และได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ท�ำให้การด�ำเนินงานของ
สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 3,500 ล้านบาท จึง
ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จ�ำนวน 3,977 คน มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น จ�ำนวน
2,103,439,817.77 บาท นับได้ว่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ได้พัฒนากิจการเพื่อผลประโยชน์แก่มวลสมาชิกเป็นอย่างมาก
สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง การด�ำเนินงานจึงประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ในปีบญ
ั ชี 2558 สหกรณ์มกี ำ� ไรสุทธิ 166,238,656.40 บาท มากกว่าปีกอ่ นจ�ำนวน 4,902,674.50 บาท และได้จดั สรร
เป็นเงินปันผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ 6.125 และสหกรณ์ได้จา่ ยเงินเฉลีย่ คืนตอบแทนสมาชิกผูก้ อู้ ตั ราร้อยละ 11.00
สรุปถัวเฉลีย่ ทัง้ ปีสมาชิกจ่ายดอกเบีย้ เงินกูส้ ามัญในอัตรา ร้อยละ 6.81 บาท และเมือ่ น�ำเงินเฉลีย่ คืนมาค�ำนวณแล้วสมาชิก
จ่ายเพียง 6.06 บาท ต่อปี เท่านั้น และสรุปรายละเอียดอื่นๆดังนี้
• สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2558
3,977
คน
• ทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2558
1,790,763,990.00 บาท
• เงินรับฝากรวมทั้งสิ้น ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2558
1,069,913,336.96 บาท
• เงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
38,037,000.00 บาท
• สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
5,678,910,639.98 บาท      
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
• ทุนส�ำรอง ณ 30 กันยายน 2558
• ทุนศึกษาอบรม คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2558
• ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2558
• ทุนสาธารณะประโยชน์ คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2558
รายได้ ค่าใช้จ่าย และก�ำไรสุทธิ
• สหกรณ์มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
• สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
• ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558
• ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2558 สหกรณ์มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมด

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

138,889,243.78
6,374.83
120,213.71
3,750,719.91

บาท
บาท
บาท
บาท

356,513,588.65
190,274,932.25
166,238,656.40
2,500,450,776.74

บาท
บาท
บาท
บาท
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ในระหว่างปีสหกรณ์มรี ายละเอียดการจ่ายเงินกูท้ กุ ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
รายการ

ยกมาจากปีกอ่ น
202,299,551.68

เงินกูฉ้ กุ เฉิน
สวัสดิการเงินยืม

350,000.00
4,649,461,109.77

เงินกูส้ ามัญ
เงินกูส้ ามัญ - อาวุธปืน
เงินกูส้ ามัญ - คอมพิวเตอร์
เงินกูส้ ามัญ - รถจักรยานยนต์
เงินกูส้ ามัญ - เพือ่ การศึกษา

1,429,579.25
240,200.00

กูม้ าระหว่างปี

ช�ำระระหว่างปี คงเหลือ 30 ก.ย. 58

244,276,448.08        

243,890,693.44         

980,000.00

809,837.25

202,685,306.32          
520,162.75

5,374,568,101.50         4,779,310,571.73

5,244,718,639.52          

  1,444,404.25

385,175.00             

400,000.00

220,000.00       402,600.00            
0.00

14,157.50

2,113,409.37       698,200.00

   2,022,549.28

45,000.00

57,600.00
30,842.50         
789,060.09

  2,800,000.00      4,387,571.25          49,894,527.00

เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะ

51,482,098.25

เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง

34,579,930.48    13,690,000.00

13,653,331.35

34,616,599.13          

เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป - เจ้าหน้าที่

2,026,400.00

0.00

1,761,400.00

265,000.00

เงินกูส้ ามัญ - ประกันชีวติ

1,392,157.25

  13,129,781.50

  13,673,776.50

  848,162.25

เงินกูส้ ามัญ - ช่วยเหลือกรณีพเิ ศษ

1,702,068.75

0.00                1,702,068.75           

0.00

เงินกูส้ ามัญ - อัคคีภยั

0.00

10,583.37

3,798.50

      6,784.87

ลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา

1,743,533.25

0.00

0.00

    1,743,533.25

ลูกหนีข้ าดสมาชิกภาพ

   3,385,733.72

0.00

0.00      3,385,733.72

รวม

4,952,250,771.77 5,650,773,114.45 5,063,076,759.80
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2558
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5,539,947,126.40

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2558
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ได้รับรองให้ข้าพเจ้า พ.ต.ท.หญิง จินตนา สิทธิฤทธิ์ และ ด.ต.จรูญ
เสนทอง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี ส�ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 นั้น
ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้ตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ เป็นประจ�ำทุกเดือน  
ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. ด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการประชุมประจ�ำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงาน
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินการให้คณะกรรมการด�ำเนินการได้รับทราบ
และในการประชุมแต่ละครัง้ ได้กำ� หนดวาระการประชุม ประจ�ำเดือนไว้ลว่ งหน้า เพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินการและปัญหา
ต่างๆ ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามแผนงานและนโยบายที่ก�ำหนด มีการก�ำหนด
โครงสร้างของสหกรณ์ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่ดี เว้นแต่
1.1 ตรวจสอบ www.suratpolice-coop.com ผลปรากฏข้อมูลบางรายการยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
เนื่องจากเว็บไซต์สหกรณ์ เป็นช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกและเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ ให้สมาชิกและผู้สนใจได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ สหกรณ์สมควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.2 ตรวจสอบเรือ่ งการรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าใหม่ ปรากฏว่าบางรายเป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกว่า 1 แห่ง
และมีหนีส้ นิ กับสหกรณ์อนื่ ด้วย โดยส่วนใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานีรบั โอนสภาพสมาชิกไปแล้ว และก�ำหนด
ให้ด�ำเนินการโอนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่ง ณ ปัจจุบันขณะตรวจสอบมีสมาชิก จ�ำนวน 2 ราย ยังไม่โอนสภาพ
สมาชิก กรณีนไี้ ด้รายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการ ก�ำชับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ให้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเข้าใหม่ ว่ารายใด
เป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกว่า 1 แห่ง ขอให้ดำ� เนินการโอนสภาพภายในเวลาก�ำหนด และเน้นย�ำ้ ให้ตรวจสอบสมาชิกสหกรณ์
รายเดิมด้วย เนื่องจากหากสมาชิกกู้เงินมากกว่า 1 แห่ง โอกาสเกิดความเสี่ยงกรณีสมาชิกหนี้ล้นพ้นตัวมีมาก แล้วส่งผล
ให้เกิดหนี้สูญในอนาคตต่อไป
2. ด้านการเงินและด้านบัญชี
ด้านบัญชีสหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้ คือบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบเกณฑ์คงค้าง รับรู้
รายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนเวลา จัดท�ำรายงาน งบทดลอง งบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร เป็นประจ�ำทุกเดือน ด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ย
ในการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบท�ำให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่างๆ ถูกต้องสมบูรณ์รวดเร็วเป็น
ปัจจุบนั และสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับด้านการเงิน สหกรณ์ได้กำ� หนดผูร้ บั ผิดชอบ
ในการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นคนละคนกับเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี ณ วันสิน้ ปี มีเงินสดคงเหลือ จ�ำนวน 97,400.92 บาท
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(เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสองสตางค์) ถูกต้องตรงตามบัญชีและถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน วงเงินไม่เกิน  
100,000 บาท โดยสหกรณ์ ได้มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน และ
ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งรายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์
และสมาชิก ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  
2.1  ตรวจสอบบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” ปรากฏว่ามียอดเหลือ ณ 30 เมษายน 2558 จ�ำนวน 210,388.74  
บาท ซึ่งส่วนหนึ่งสหกรณ์มีข้อมูลแหล่งที่มาของเงินแต่ไม่ทราบว่าสมาชิกหรือหน่วยงานใดโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
สหกรณ์ กรณีนี้สหกรณ์สมควรน�ำรายละเอียดเงินรอตรวจสอบประกาศในเว็บไซต์สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกและหน่วยงาน
ตรวจสอบข้อมูลที่มาของเงินอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง ณ 30 กันยายน 2558 ยอดคงเหลือ จ�ำนวน 473,862.65 บาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 263,473.91 บาท และตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ปัญหาเงินรอตรวจบัญชีคงลดลง เนื่องจากสมาชิก
สามารถช�ำระเงินค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ด้านพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างสหกรณ์ได้ด�ำเนินการถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2556 ซึ่งกระท�ำได้ 4 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนตามระเบียบ และภายในวงเงินงบประมาณที่ที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2557 อนุมัติ
4. ด้านสินเชื่อ
การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายมีการท�ำนิติกรรมครบถ้วน เอกสารหลักฐานประกอบถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบเกีย่ วกับการให้เงินกูท้ กี่ ำ� หนดไว้ และตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย
การจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีเ้ งินกูแ้ ละการเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และมีการแจ้งยอดเงินกูย้ มื ในใบรับเงินและใน เว็บไซด์  
www.suratpolice-coop.com ในส่วนข้อมูลของสมาชิกเป็นประจ�ำทุกเดือน เงินให้กแู้ ก่สมาชิกประกอบไปด้วย เงินกูฉ้ กุ เฉิน
เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงินกู้เพื่อการศึกษา  
5. ด้านหนี้สิน
5.1 สหกรณ์มีการก�ำหนดวงเงินกู้ยืมประจ�ำปีจากที่ประชุมใหญ่ ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 3,500 ล้านบาท
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ โดยวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ซึ่งไม่เกินวงเงิน
ที่อนุมัติแต่อย่างใด
5.2 ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์ได้พิจารณาถึงดอกเบี้ยเงินรับฝากต่างๆ ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์มากกว่า
การน�ำเงินไปฝากไว้ธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ และได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากถูกต้องและครบถ้วน โดยได้ดำ� เนิน
การค�ำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากไว้เรียบร้อยและถูกต้อง
6. ด้านทุน
        สหกรณ์มีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นถูกต้องตามระเบียบ โดยแจ้งยอดทุนเรือนหุ้นสะสม
ในใบรับเงินและในเว็บไซด์ www.suratpolice-coop.com ในส่วนข้อมูลของสมาชิกเป็นประจ�ำทุกเดือน และจ่ายเงินกองทุน
ประเภทต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน ระเบียบที่เกี่ยวข้องและมติของคณะกรรมการด�ำเนินการ
7. เรื่องอื่นๆ
7.1 ตรวจสอบเงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ ราย พ.ต.ท.ชาญ อู่ทอง สังกัด
สภ.เคียนซา ถูกออกจากราชการ พ้นสภาพเมือ่ 10 กรกฎาคม 2558 มีหนีค้ งเหลือเป็นเงิน 1,355,977.66 บาท และโอนหนี้
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ทีเ่ หลือจ�ำนวน 10% เป็นเงิน 150,664.18 บาท ไปให้คนค�ำ้ ประกัน 2 ราย รายละเท่ากัน จ�ำนวน 75,332.09 บาท (ไม่รวม
ดอกเบี้ย) โดยสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค�้ำประกันทราบ และแจ้งว่าจะหักเงินได้รายเดือนๆ ละ 8,550 บาท ในภาระ
ผู้ค�้ำประกัน ซึ่ง ด.ต.วชิรศักดิ์ ทองเดิม เป็นผู้ค�้ำประกันรายหนึ่งของพ.ต.ท.ชาญฯ มีเงินเดือน 21,140 บาท ต้องจ่าย
ช�ำระ สท-00119/2558 เดือนละ 17,900 บาท รวมหัก 2 รายการ จ�ำนวน 26,450 บาท เงินได้รายเดือนติดลบ พิจารณาแล้ว
ด.ต.วชิรศักดิฯ์ ไม่สามารถเลีย้ งชีพตนและครอบครัวได้ในแต่ละเดือน ดังนัน้ คณะผูต้ รวจสอบกิจการขอเสนอแนะให้สหกรณ์
ปรับลดหนี้ภาระผู้ค�้ำรายเดือนโดยขอให้ค�ำนวณจากยอดเงินที่ผู้ค�้ำประกันต้องรับผิดชอบ 10% โดยแจ้งให้เจ้าตัวทราบ
ตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้สมาชิก และเป็นการเยียวยาให้สมาชิกและครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง ต่อมา
คณะกรรมการมีมติด�ำเนินการตามที่คณะผู้ตรวจสอบน�ำเสนอ โดยมีผลตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
7.2 เนือ่ งจากใกล้ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2558 สหกรณ์สมควรแจกจ่ายรายงานประจ�ำปี 2558 ให้ถงึ มือสมาชิก
ในหน่วยงานต่างๆ ก่อนวันประชุมใหญ่ อย่างน้อย 7 วัน เพื่อสมาชิกได้ศึกษารายละเอียดเพื่อใช้ในการสอบถามปัญหา
ข้อขัดข้องและเสนอแนวคิด ในการเข้าประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2558 อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้น�ำรายงานประจ�ำปี
2558 ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ ตามที่สมาชิกน�ำเสนอ เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการและน�ำเสนอข้อมูลแก่สมาชิกได้รวดเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.หญิง
(จินตนา สิทธิฤทธิ์)
หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ
ด.ต.
(จรูญ เสนทอง)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2558
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ�ำปี 2558
รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่น�ำมาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ตามรายงาน ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่   
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน   วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี   ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสม  ของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ณ วันที่   
30 กันยายน  2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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(นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง)
    ผู้สอบบัญชี

งบการเงินอย่างย่อเปรียบเทียบปี 2557 - 2558
รายการ

ปี 2557 (บาท)

ปี 2558 (บาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
45,293,902.07
เงินลงทุน
3,011,000.00
ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
4,954,515,496.86
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
21,001,255.25
สินทรัพย์อนื่
646,242.89
รวมสินทรัพย์
5,024,467,897.07
เงินรับฝาก
621,080,975.41
เงินกูย้ มื
2,520,259,743.74
หนีส้ นิ อืน่
9,023,280.45
รวมหนีส้ นิ
3,149,363,999.60
ทุนเรือนหุน้
1,580,767,550.00
ทุนส�ำรอง
120,024,655.73
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
12,975,709.84
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
161,335,981.90
รวมทุน
1,875,103,897.47
รวมหนีส้ นิ และทุน
5,024,467,897.07
งบก�ำไรขาดทุน โดยย่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2558
การลงทุน
332,781,763.20
รายได้อนื่
1,970,145.19
รวมรายได้
334,751,908.39
ดอกเบีย้ จ่าย
156,351,819.71
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
17,064,106.78
รวมค่าใช้จา่ ย
173,415,926.49
ก�ำไรสุทธิ
161,335,981.90

81,487,463.10
38,037,000.00
5,537,886,562.06
2,305,082.36
19,194,532.46
5,678,910,639.98
1,069,913,336.96
2,500,450,779.74
5,106,708.51
3,575,470,822.21
1,790,763,990.00
138,889,243.78
7,547,927.59
166,238,656.40
2,103,439,817.77
5,678,910,639.98
355,000,888.01
1,512,700.64
356,513,588.65
165,442,943.42
24,831,988.83
190,274,932.25
166,238,656.40

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 เสนอที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
ปี 2558
บาท
%

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์รอ้ ยละ 5 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
เป็นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้ว ร้อยละ 6.125
เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกร้อยละ 11.00
เป็นโบนัส
5.1 คณะกรรมการ
5.2 เจ้าหน้าที่
ทุนเพือ่ สวัสดิการสมาชิกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทุนเพือ่ จัดตัง้ ส�ำนักงาน
ทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้
ทุนศึกษาอบรม
ทุนเพือ่ สวัสดิการ
ทุนช่วยเหลือผูค้ ำ�้ ประกัน
รายการ

1. เป็นทุนส�ำรอง
2. เป็นของสมาชิก (เงินปันผล - เฉลีย่ คืน)
3. เป็นทุนด�ำเนินงาน และเพือ่ ประโยชน์ของสมาชิก
4. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
5. เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6. ทุนเพือ่ สวัสดิการสมาชิกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
รวม

16,662,348.20
10,000.00
102,236,716.85
37,495,425.38

ปี 2557
บาท
%

10.02     18,716,891.0
0.01       10,000.00     
61.50 97,054,624.57
22.56    35,846,966.27

11.60
0.01
60.16
22.22

660,000.00 0.40
480,000.00            0.30
795,450.00 0.47
320,000.00 0.19
498,715.97 0.30     1,207,500.00 0.75
1,000,000.00 0.60     1,480,000.00           0.91
50,000.00 0.03
800,000.00              0.50
10,000.00 0.01
20,000.00            0.01
700,000.00 0.42
300,000.00         0.19
6,000,000.00 3.61
5,000,000.00            3.10
120,000.00 0.07
100,000.00    0.06
166,238,656.40 100.00 161,335,981.90 100.00
ปี 2558
ปี 2557
บาท
%
บาท
%
16,662,348.20 10.02 18,716,891.06 11.60
139,732,142.23 84.06 132,901,590.84 82.38
7,880,000.00 4.74 7,700,000.00 4.77
1,455,450.00 0.87
800,000.00 0.49
10,000.00 0.01
10,000.00 0.01
498,715.97 0.30 1,207,500.00 0.75
166,238,656.40 100.00 161,335,981.90 100.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มีมติเสียงข้างมากให้ตัด ข้อ 5.1 โบนัสกรรมการจาก 660,000 บาท คงเหลือ 440,000 บาท โดยให้น�ำไป
เพิ่มทุนส�ำรอง ส่วนการจัดสรรก�ำไรสุทธิในข้ออื่นๆ อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาแผนงานโครงการ และประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�ำปี 2559
เพือ่ ใช้เป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินงานในอนาคตของสหกรณ์ คณะกรรมการจึงได้กำ� หนดแผนงานโครงการของสหกรณ์
ขึ้นในช่วงระยะเวลาการด�ำเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ โดยค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์มาเป็น
ตัวก�ำหนดทิศทาง แล้วน�ำมาวางแผนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง เป็น
สหกรณ์ชั้นน�ำ เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง และเป็นที่พึ่งของสมาชิก จึงได้น�ำแผนงานโครงการ ประจ�ำปี 2558 ดังนี้
แผนงานโครงการ ประจ�ำปี 2558 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
1. โครงการระดมเงินฝากระดมทุนเรือนหุ้น 300,000 บาท
2. โครงการกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมและวันออมแห่งชาติ 100,000 บาท
3. โครงการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นๆ 100,000 บาท
4. โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก และครอบครัวสมาชิก 200,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่สมาชิก 300,000 บาท
6. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณราชการ 150,000 บาท
7. โครงการซื้อและขยายปรับปรุงอาคาร 10,000,000 บาท
8. โครงการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสาร 50,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนตัวสมาชิกทางของ Server/เว็บไซด์ 100,000 บาท
10. โครงการอบรม เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วย 150,000 บาท
11. โครงการอบรมสมาชิกและสมาชิกใหม่ 150,000 บาท
12. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ 200,000 บาท
13. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกรรมการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 200,000 บาท
14. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภาคใต้ 400,000 บาท
15. โครงการเชื่อมโยง เครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 300,000 บาท
16. โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ 100,000 บาท
17. โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน 100,000 บาท
18. โครงการกีฬาสานสายสัมพันธ์ 100,000 บาท
19. โครงการกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 100,000 บาท
20. โครงการพัฒนาระบบไอทีสหกรณ์ 1,500,000 บาท
21. โครงการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิกทุพพลภาพ 200,000 บาท
22. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ทุกสถานี 1,000,000 บาท
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มติที่ประชุม มีมติเป็นเสียงข้างมากไม่อนุมัติโครงการฯ และลดจ�ำนวนเงินงบประมาณ ดังต่อไปนี้
- ไม่อนุมัติโครงการที่ 7 โครงการซื้อและขยายปรับปรุงอาคาร ให้คณะกรรมการไปจัดหาที่ดิน อย่างน้อย 3 - 5  
แปลง แล้วน�ำเข้าเสนอที่ประชุมใหญ่ในปีต่อไป
- โครงการที่ 10 โครงการอบรมเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วย ลดงบประมาณจากเดิม 150,000 บาท เหลือ 100,000 บาท
- ไม่อนุมตั โิ ครงการที่ 13 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกรรมการและการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
- โครงการที่ 17 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน ลดงบประมาณจากเดิม 100,000
บาท คงเหลือ 50,000 บาท
- ไม่อนุมัติโครงการที่ 18 โครงการกีฬาสานสายสัมพันธ์
- โครงการที่ 19 โครงการกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ลดงบประมาณจากเดิม 100,000 บาท เหลือ 50,000 บาท
- ไม่อนุมัติโครงการที่ 20 โครงการพัฒนาระบบไอทีสหกรณ์
- ไม่อนุมัติโครงการที่ 21 โครงการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิกทุพพลภาพ
- ส่วนโครงการอื่นๆ อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)
รายการ

งบประมาณปี 2559

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
1.1 จ่ายเป็น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 14 อัตรา ประมาณ เดือนละ 358,000 บาท

4,300,000.00
150,000.00

1.2 จ่ายค่าจ้างพนักงานท�ำความสะอาด 1 อัตรา

4,450,000.00

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จ�ำนวน 8,000 บาท/เดือน ปีละ 96,000 บาท

96,000.00

2.2 ค่าตอบแทนรองประธาน 2 ท่าน @ 6,000 บาท/เดือน ปีละ 144,000 บาท

144,000.00

2.3 ค่าตอบแทนเลขานุการ จ�ำนวน 6,000 บาท/เดือน ปีละ 72,000 บาท

72,000.00

2.4 ค่าตอบแทนเหรัญญิก จ�ำนวน 6,000 บาท/เดือน ปีละ 72,000 บาท

72,000.00

2.5 ค่าตอบแทนกรรมการ 10 ท่าน @ 5,000 บาท/เดือน ปีละ 600,000 บาท

600,000.00

2.6 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ 2 ท่าน @ 5,000 บาท/เดือน ปีละ 120,000 บาท

120,000.00

2.7 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ 3 ท่าน @ 4,000 บาท/เดือน ปีละ 144,000 บาท

144,000.00

2.8 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ 15 คน @ 1,000 บาท/ครัง้ จ�ำนวน 30 ครัง้ ปีละ 445,000 บาท

445,000.00

2.9 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน @ 500 บาท/ครัง้ จ�ำนวน 48 ครัง้ ปีละ 120,000 บาท/เบีย้ ประชุม
กรรมการอ�ำนวยการ/ศึกษา คณะละ 5 คน @ 500 บาท/ครัง้ จ�ำนวน 24 ครัง้ ปีละ 120,000 บาท

240,000.00

2.10 เบีย้ ประชุมอนุกรรมการชุดต่างๆ จ�ำนวน 5 คน @ 500 บาท/ครัง้ จ�ำนวน 20 ครัง้ ปีละ 30,000 บาท

30,000.00

2.11 เบีย้ ประชุมกรรมการประเมินฯ จ�ำนวน 15 คน @ 500/ครัง้ จ�ำนวน 12 ครัง้ ปีละ 90,000 บาท

90,000.00

2.12 เบีย้ ประชุมผูเ้ ข้าร่วมประชุมคนละ 500 บาท/ครัง้

100,000.00

2.13 เบีย้ เลีย้ งกรรมการ,ผูจ้ ดั การ คนละ 500 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 400 บาท เพือ่ ออกปฏิบตั งิ านภายในจังหวัด/
เบีย้ เลีย้ งกรรมการ ผูจ้ ดั การ คนละ 800 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 600 บาท เพือ่ ออกปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด
2.14 ค่าทีพ่ กั ตามระเบียบสหกรณ์ให้แก่กรรมการ ผูจ้ ดั การวันละ 2,200 บาท และเจ้าหน้าทีไ่ ม่เกินวันละ 2,000 บาท
2.15 จ่ายเป็น ค่าจ้างผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ตามทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนด

140,000.00
200,000.00
80,000.00

2.16 จ่ายเป็น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิกซึง่ มาติดต่อและเยีย่ มเยือนสหกรณ์

200,000.00

2.17 จ่ายเป็น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าทีส่ ำ� หรับการท�ำงานนอกเวลาปกติ

200,000.00

2.18  จ่ายเป็น ค่าเครือ่ งแบบเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 14 คน @ 5,000 บาท ลูกจ้าง จ�ำนวน 1 คน 3,000 บาท

73,000.00

2.19 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วย ตามระเบียบของสหกรณ์

750,000.00

2.20 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีม่ าอยูป่ ระจ�ำการสหกรณ์ วันละ 1 คน @ 500 บาท

130,000.00

2.21 จ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึกงานตามระเบียบสหกรณ์วนั ละไม่เกิน 100 บาท/คน

20,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน

3,946,000.00
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3. หมวดวัสดุ
3.1 ค่าแบบพิมพ์เช่น สัญญาต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ  เครือ่ งเขียน  ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ สินทรัพย์)
รวมหมวดค่าวัสดุ

  400,000.00
400,000.00

4. ค่าสาธารณูปโภค
4.1 ค่าน�ำ้ ประปาทีใ่ ช้ในสหกรณ์

5,000.00

4.2 ค่าไฟฟ้า ทีใ่ ช้ในสหกรณ์

   150,000.00

4.3 ค่าโทรศัพท์ทใี่ ช้ในสหกรณ์

    100,000.00

4.4 ค่าธรรมเนียมไปรษณียส์ ำ� หรับติดต่อสมาชิกและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของสหกรณ์

    200,000.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

455,000.00

5. ค่าใช้สอย
5.1 ค่าตอบแทนสมาชิกเข้าร่วมวันประชุมใหญ่ ประมาณ 3,000 คน @ 1,000 บาท และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ในวันประชุมใหญ่
5.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าธรรมเนียมในการรับส่งเงิน
5.3 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และบุตร บิดามารดาของเจ้าหน้าทีต่ ามระเบียบสหกรณ์  

4,500,000.00
    250,000.00
    50,000.00

5.4 ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าทีต่ ามระเบียบสหกรณ์  

     50,000.00

5.5 ค่าซ่อมบ�ำรุงครุภณ
ั ฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้  

     50,000.00

5.6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

    120,000.00

5.7 ค่าประกันภัยอาคาร ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ                  

     50,000.00

5.8 ค่าซ่อมแซมอาคารในกรณีชำ� รุด                   

    200,000.00

5.9 ค่าจัดท�ำวารสารประชาสัมพันธ์

    200,000.00

5.10 ค่าน�ำ้ มัน รถตู,้ รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ค่าอะไหล่, ค่าบ�ำรุงรักษารถ ค่าฝากจอดรถ
ค่าเบีย้ ประกันภัย ทะเบียน พ.ร.บ.
5.11 ค่าดูแลสัญญาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั สอ.มอ.  

    100,000.00

5.12 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    100,000.00

5.13 เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ

15,000,000.00

5.14 ค่าสัญญาดูแลซ่อมบ�ำรุงระบบคอมพิวเตอร์

     50,000.00

5.15 ค่าดูแลและปรับปรุงเว็บไซด์

     50,000.00

5.16 ค่าทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

2,000,000.00

5.17 ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

  100,000.00

5.18 ค่าเช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร

   100,000.00

5.19 ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินคดี

  300,000.00

5.20 ค่าของใช้สำ� นักงาน
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5.21 ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนี้

   200,000.00

5.22 เงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกู ออกจากราชการ

15,000,000.00

5.23 ค่าใช้จา่ ยในการส่งผูส้ มัครเข้าเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ชสอ.

    300,000.00

5.24 ค่าใช้จา่ ยทัว่ ไป กรณีทไี่ ม่เข้ากับหมวดรายจ่ายอืน่ ๆ  

    300,000.00
9,420,000.00

รวมหมวดค่าใช้สอย
6. ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

   300,000.00

6.1 โครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุน้
6.2 โครงการรณรงค์สง่ เสริมการออม และวันออมแห่งชาติ

    100,000.00

6.3 โครงการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจกับสถาบันการเงินต่างๆ

    100,000.00

6.4 โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก

    200,000.00

6.5 โครงการส่งเสริมให้ความรูท้ างด้านวิชาการแก่สมาชิก (พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก)

    300,000.00

6.6 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุม่ ผูเ้ กษียณราชการ

    150,000.00
10,000,000.00

6.7 โครงการ ซือ้ ขยาย ปรับปรุง อาคารส�ำนักงาน
6.8 โครงการเพิม่ ช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร ข้อมูลข่าวสาร

     50,000.00

6.9 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกของ SERVER/เว็บไซด์

    100,000.00

6.10 โครงการอบรมเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วย ปีละ 2 ครัง้

    150,000.00

6.11 โครงการอบรมให้สมาชิกใหม่ ปีละ 2 รุน่ ๆ ละ 200 คน

    150,000.00

6.12 โครงการอบรมให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผูต้ รวจสอบกิจการ

    200,000.00

6.13 โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารงานของคณะกรรมการและการปฎิบตั งิ านเจ้าหน้าที่

    200,000.00

6.14 โครงการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจภาคใต้

   400,000.00

6.15 โครงการสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี

    300,000.00

6.16 โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ

    100,000.00

6.17 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน

    100,000.00

6.18 โครงการกีฬาสานสายสัมพันธ์

    100,000.00

6.19 โครงการกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

    100,000.00

6.20 โครงการพัฒนาระบบไอทีสหกรณ์

  1,500,000.00

6.21 โครงการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิกทุพพลภาพ

   200,000.00

6.22 โครงการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ทุกสถานี

  1,000,000.00

รวมหมวดค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

15,800,000.00

7. หมวดครุภณ
ั ฑ์
7.1 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

100,000.00
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50,000.00

7.2 ชัน้ วางเอกสาร 4 ชัน้ 5 แถว
7.3 ตูเ้ ก็บเอกสาร

     50,000.00

7.4 เก้าอีส้ ำ� นักงาน

     30,000.00
  -

7.5 เครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อน-น�ำ้ เย็น

    100,000.00

7.8 เครือ่ งนับธนบัตร

  100,000.00

7.9 เครือ่ งพิมพ์ PASS BOOK 2 เครือ่ ง
7.10 แอร์สำ� นักงาน

  -

7.11 เครือ่ งสแกนลายนิว้ มือ

      150,000.00

7.12 ครุภณ
ั ฑ์ทวั่ ไป
รวมหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์

580,000.00

รวมค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้

5,051,000.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายทุกหมวดตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ยกเว้น
		
หมวดที่ 5 ข้อ 5.23 ค่าใช้จา่ ยในการส่งผูส้ มัครเข้าเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ชสอ. จ�ำนวน 300,000 บาท หากมี
ผู้สมัครและ ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการให้น�ำค่าใช้จ่ายมาคืนทั้งจ�ำนวนและถ้าหากมีผู้สมัคร
แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งให้ชี้แจงให้สมาชิกทราบ
		
หมวดที่ 6 ให้ตัดโครงการฯ และลดจ�ำนวนงบประมาณโครงการตามที่ได้พิจารณางบประมาณโครงการ
ก่อนหน้านี้

42

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 50 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับ  ข้อ 5 ว่าด้วย การถือหุ้น และ ข้อ 62 ว่าด้วย
คณะกรรมการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้อง
ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือน
ของตน หากจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้มี
เศษของสิบบาทให้ปัดเศษนั้นทิ้งคงเหลือ
จ�ำนวนค่าหุน้ รายเดือนเป็นหน่วยของสิบบาท
แต่จะถือหุน้ เกินกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมดไม่ได้
สมาชิกทีป่ ระสงค์จะขอซือ้ หุน้ เพิม่ เติม
นอกจากซือ้ เป็นรายเดือนแล้ว ต้องยืน่ ค�ำขอ
หนังสือ และเมื่อคณะกรรมการด�ำเนิน
การพิจารณาถึงการด�ำเนินกิจการของ
สหกรณ์แล้ว อาจไม่อนุญาตให้ซอื้ หุน้ เพิม่
หรื อ ซื้ อ ตามจ� ำ นวนที่ ค ณะกรรมการ
ด�ำเนินการอนุญาตได้
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก
หมายถึง เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ
หรือเงินทีจ่ า่ ยควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ประจ�ำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงาน
เจ้าสังกัด และหมายถึง บ�ำนาญตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ ซึ่ ง
สมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
การถือหุน้ ของสมาชิกสมทบ ผูเ้ ข้าเป็น
สมาชิกต้องช�ำระค่าหุน้ แรกเข้า อย่างน้อย
200 หุน้ เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นีถ้ อื เป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
และจะต้องช�ำระค่าหุน้ รายปีไม่นอ้ ยกว่า
ปีละ 1,200 บาท

ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่ง
เงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือนของตน
หากจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้มีเศษของสิบบาท
ให้ปดั เศษนัน้ ทิง้ คงเหลือจ�ำนวนค่าหุน้ รายเดือน
เป็นหน่วยของสิบบาท แต่จะถือหุ้นเกินกว่า
หนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
สมาชิ ก ที่ ป ระสงค์ จ ะขอซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม เติ ม  
นอกจากซื้อเป็นรายเดือนแล้ว ต้องยื่นค�ำขอ
หนังสือ และเมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
พิจารณาถึงการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์แล้ว
อาจไม่อนุญาตให้ซอื้ หุน้ เพิม่ หรือซือ้ ตามจ�ำนวน
ที่คณะกรรมการด�ำเนินการอนุญาตได้
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  
หมายถึง เงินเดือน เงินเพิม่ ค่าครองชีพ  หรือ
เงินทีจ่ า่ ยควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ�ำ 
ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และ
หมายถึง บ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ส�ำหรับการถือหุน้ ของข้าราชการบ�ำนาญ
อาจถือหุน้ รายเดือนอย่างต�ำ่ เดือนละ 10 หุน้
เป็นเงิน 100 บาท ก็ได้
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็น
สมาชิ ก ต้ อ งช� ำ ระค่ า หุ ้ น แรกเข้ า อย่ า งน้ อ ย
200 หุ้น เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้
ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
และจะต้องช�ำระค่าหุ้นรายปีไม่น้อยกว่าปีละ
1,200 บาท  

เนื่ อ งจากข้ า ราชการ
บ� ำ นาญมี เ งิ น ได้ ร าย
เ ดื อ น ล ด ล ง แ ล ะ
เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยของ
ข้าราชการบ�ำนาญและ
ท�ำให้การครองชีพของ
ข้าราชการบ�ำนาญและ
ครอบครัวอยู่ได้อย่าง
มีความสุขมั่นคง
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

ข้อ 62 คณะกรรมการด�ำเนินการ
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก
สิบคนรวมแล้วสิบเอ็ดคน ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกจากสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการ และ
กรรมการ ดังต่อไปนี้ (1)-(5)

ข้อ 62 คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  
ประกอบด้วย ประธานกรรมการด�ำเนินการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คนรวมแล้ว
สิบห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในการด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ และ
กรรมการ ดังต่อไปนี้ (1)-(5)

เหตุผล
เ นื่ อ ง จ า ก ป ั จ จุ บั น
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ต� ำ รวจสุ ร าษฎร์ ธ านี
จ� ำ กั ด เป็ น สหกรณ์
ขนาดใหญ่ มี ส มาชิ ก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง       
มี ทุ น ด� ำ เนิ น การที่ สู ง   
จึ ง มี ความจ� ำ เป็ นต้ อ ง
มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่
ดีขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อ 5 โดยให้ตัดค�ำว่า “ทุกคน” ในบรรทัดแรกออก ส่วนข้อความอื่นๆ ให้
แก้ไขตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ส่วนข้อ 62 ไม่อนุมัติให้คงใช้ข้อบังคับเดิม
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณา ซื้อ–ขาย ที่ดิน ของสหกรณ์
1. ตามที่ได้มีมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 48 ประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้
ตกลงซื้อที่ดินเพื่อสร้างส�ำนักงานสหกรณ์ จ�ำนวนเนื้อที่รวม 1 ไร่ 34.2 ตารางวา (434.2 ตารางวา) รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
จ�ำนวน 18,500,000 บาท นั้น
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 50 ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 จึงได้น�ำที่ดิน เพื่อสร้าง
ส�ำนักงานของสหกรณ์ มาพิจารณาแล้วจึงเห็นว่า ตามที่สหกรณ์ได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างส�ำนักงาน และได้น�ำเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อของบประมาณในจัดสร้างส�ำนักงานในปีที่ผ่านมา และที่ประชุมใหญ่ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติงบประมาณในการ
จัดสร้างส�ำนักงานใหม่ในที่ดินดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเงินทุนที่ได้จัดซื้อ ทางคณะกรรมการจึงได้มีมติให้เสนอขายที่ดินดังกล่าว จึงเสนอ
ที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาขาย หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป ซึ่งสหกรณ์ให้ทางบริษัทประเมินราคาที่ดินท�ำการประเมิน
ราคาเพื่อขาย 1 ราย คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด วันที่ประเมิน 9 ตุลาคม 2558 มูลค่า
ตลาดทีป่ ระเมินได้ตามสภาพปัจจุบนั เป็นเงิน 13,890,000.00 บาท (สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมืน่ บาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ขายที่ดินในราคาไม่ต�่ำกว่าทุนเดิม หากในระยะเวลา 1 ปี ไม่สามารถขายที่ดินได้  
ให้น�ำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559  อีกครั้ง
2. การเสนอซื้อ : เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มี
สินทรัพย์ 5 พันกว่าล้านบาท แต่เนื่องจากส�ำนักงานเป็นตึกแถว 1 ห้อง มีพื้นที่คับแคบ บริการสมาชิกได้ไม่ดีเท่าที่ควร
และไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆของสหกรณ์ที่มีอยู่จ�ำนวนมาก และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์จะมีเพิ่มขึ้น
ทุกๆ ปี รวมทั้งมีสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในภาพรวมของสมาชิก
และประชาชนทั่วไป จึงขออนุมัติซื้อตึกแถวจ�ำนวน 2 ห้อง ที่ติดกับอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่ออนุมัติซื้อต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการไปจัดหาที่ดินอย่างน้อย 3 - 5 แปลง แล้วน�ำเข้าเสนอที่ประชุมใหญ่ในปีต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาปรับปรุงบัญชีเงินรอจ่ายคืนเป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์
เพื่อให้เป็นไปตามค�ำแนะน�ำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี ที่ กษ 0404/5705 ลงวันที่
4 สิงหาคม 2543 เรื่อง ค�ำแนะน�ำและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีกรณีเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเนื่องจาก
ได้มเี งินทีไ่ ด้โอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของสหกรณ์ ทีไ่ ม่สามารถหาตัวบุคคลได้ และไม่มผี ใู้ ดยืนยันยอดดังกล่าวได้ จ�ำนวน  
3 รายการ รวมเป็นเงินจ�ำนวน 6,668.00 บาท (หกพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ดังนี้
1. วันที่   27  ธันวาคม 2545 จ�ำนวน   1,000
บาท   
2. วันที่    5  สิงหาคม 2546 จ�ำนวน   4,650
บาท  
3. วันที่   28  กุมภาพันธ์ 2547 จ�ำนวน   1,018
บาท
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 50 ประชุมครัง้ ที่ 13/2558 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2558 ได้มมี ติให้นำ� เงินรอจ่ายคืน
ทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบได้ จ�ำนวน 3 รายการ เสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ พิจารณาปรับปรุงจากบัญชีเงินรอจ่ายคืนเป็น ทุนส�ำรอง
ของสหกรณ์ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงจากบัญชีเงินรอจ่ายคืนเป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2559
อาศัยความตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด พ.ศ.2554
ข้อ 13 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตาม
ที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงานวงเงินก�ำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้กำ� หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ส�ำหรับปีใดก็ให้วงเงิน
กู้ยืมส�ำหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 14 การกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงินหรือโดย
วิธอี นื่ ใด ส�ำหรับใช้เป็นทุนด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร ทัง้ จะต้องอยูภ่ ายใน
วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันตามข้อ 13
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือ
ค�้ำประกันประจ�ำปี จ�ำนวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่ปี 2556      
ในปีบัญชี 2559 คณะกรรมการด�ำเนินการมีความเห็นตรงกันว่า ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันประจ�ำปี 2559
ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเท่าเดิมเพื่อใช้ในการบริหารงาน
สหกรณ์
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000 บาท  
(สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเท่าเดิม
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ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�ำปี 2559
ตามค�ำแนะน�ำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วา่ ด้วยวิธกี ารคัดเลือกผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ โดย
คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี คัดเลือกเพือ่ เสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ ตามความใน
ข้อ 31 และ 32 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการ ขอเสนอชือ่ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พิจารณา
เลือกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 3 ราย ดังนี้
บริษัท

ประสบการณ์สอบบัญชีสหกรณ์

ระยะเวลา
ที่เข้าปฏิบัติงาน

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1. ส�ำนักงานสอบบัญชี   
พี.พี.เอฟ. จ�ำกัด
อ.เมืองฯ จ.ตรัง
นางยุพิน ฟุ่งเฟื่อง

-

เข้ า ตรวจสอบด้ ว ยตนเอง พร้ อ มผู ้ ช ่ ว ย
สอ.ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ครัง้ ละ 2 - 3 คน อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
สอ.กองบิน 56 จ�ำกัด
สอ.จังหวัดทหารบกนครศรีฯ จ�ำกัด ครัง้ ละไม่น้อยกว่า 2 วันท�ำการ
สอ.กองพลทหารราบที่ 5 นครศรีฯ
สอ.ต�ำรวจพัทลุง จ�ำกัด
สอ.ต�ำรวจนราธิวาส จ�ำกัด
ฯลฯ       

70,000.00

2. บริษัทตรวจสอบบัญชี
เจ อาร์ ที จ�ำกัด
74/81 ถนนท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นางยุวดี มหาศักดิ์พันธ์

-

เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมกับหัวหน้าสาย
สอ.ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ครัง้ ละ 3 - 5 คน อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
สอ.ต�ำรวจพัทลุง จ�ำกัด
สอ.ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ครัง้ ละไม่น้อยกว่า 2 - 4 วันท�ำการ
สอ.สาธารณสุขพัทลุง จ�ำกัด
สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�ำกัด   
ฯลฯ

70,000.00

3. ส�ำนักงานสอบบัญชี
อาจารย์พรศรี ละงู
อ.เมือง จ.พัทลุง
นางพรศรี ละงู

-

เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมกับหัวหน้าสาย
สอ.ต�ำรวจสงขลา จ�ำกัด
ครั้งละ 4 - 8 คน อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
สอ.ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 - 2 วันท�ำการ
สอ.ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
สอ.ต�ำรวจสตูล จ�ำกัด
สอ.กองบิน 56 จ�ำกัด
ฯลฯ

70,000.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ส�ำนักงานสอบบัญชี พี.พี.เอฟ.จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2559 และให้ตั้ง
ส�ำนักงานสอบบัญชีอาจารย์พรศรี ละงู เป็นบริษัทส�ำรอง
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ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ ตามแต่มีผู้เสนอ
ร.ต.ท.กิจจาฯ

: เรือ่ งการหักเงินช�ำระค่าเบีย้ ประกันชีวติ   กรณีสมาชิกทีผ่ ดิ นัดเกิดขึน้ จาก สหกรณ์ได้แจ้งให้ตน้ สังกัด
หักเงินเพิม่ แต่เนือ่ งจากการส่งหักหนีเ้ พิม่ หนังสือไม่ถงึ ท�ำให้สมาชิกผิดนัด กรณีนซี้ งึ่ ไม่ใช่ความผิดของ
สมาชิก  ฉะนัน้ ขอฝากคณะกรรมการช่วยหาวิธแี ก้ไข  ต้องวางระบบใหม่อย่าให้สมาชิกผิดนัด

ทีป่ ระชุม

คณะกรรมการรับไว้เพือ่ น�ำไปแก้ไข

ประธานฯ

: กรณีนขี้ อฝากให้สมาชิกเป็นผูด้ แู ลด้วยเรือ่ งการหักเงินช�ำระหนีข้ องสมาชิกทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัด เนือ่ งจากทาง
ต้นสังกัดได้หกั เงินแล้วไม่นำ� ส่งช�ำระให้สหกรณ์ หรือได้ชำ� ระล่าช้ามาก ซึง่ ปัจจุบนั ทางสหกรณ์ได้ทำ� หนังสือ
ถึงต้นสังกัดของสมาชิกทุกหน่วยขอความร่วมมือให้นำ� ส่งเงินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนแล้ว

		
ปิดประชุมเวลา 18.00 น.
(ลงชือ่ )ร.ต.อ.สุวทิ ย์  มากด้วง ประธานในทีป่ ระชุม
(ลงชือ่ )ร.ต.ต.สง่า  พรมจันทร์ เลขานุการ จด/บันทึก
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
มติที่ประชุม ...........................................................................................................................................................................................................................................

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งพิจารณาเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 52 ประจ�ำปี 2560
ตามความในข้อ 62 และ ข้อ 66 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการ
ด�ำเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการด�ำเนินการคนหนึ่ง และกรรมการด�ำเนินการอื่นอีกสิบคน รวมแล้วสิบเอ็ดคน
ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก การเลือกตัง้ ให้เลือกโดยสมาชิก โดยวิธเี ลือกประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่
อีกสิบคน ให้กรรมการด�ำเนินการอยู่ภายในต�ำแหน่งได้คราวละสองปี นั้น
สิ้นปีบัญชี 2559 มีกรรมการด�ำเนินการ พ้นจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 6 คน คือ
1. ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ท.สุชาติ เพ็งชัย
รองประธานกรรมการ
3. ร.ต.ท.ชัยชนะ คล้ายปักษี
รองประธานกรรมการ
4. ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
เหรัญญิก
5. ร.ต.ต.สง่า พรมจันทร์
กรรมการ
6. ร.ต.ต.ทวีสุข โสมะเกิด
กรรมการ
มีคณะกรรมการยังคงด�ำรงต�ำแหน่งอีก 1 ปี จ�ำนวน 5 คน คือ
1. ด.ต.วรานนท์ รักษ์หนู
เลขานุการ
2. พ.ต.ต.ธงชัย ทองใหญ่
กรรมการ
3. ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์
กรรมการ
4. ด.ต.สุริยะ ด้วงคง
กรรมการ
5. ด.ต.วีระโชติ อ่อนเอี่ยม
กรรมการ
สหกรณ์ได้มกี ารประกาศรับสมัคร ประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 52 ประจ�ำปี 2560 ตัง้ แต่วนั ที่
3 - 14 ตุลาคม 2559 ปรากฏว่ามีผสู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็น ประธานกรรมการ 1 คน และมีผสู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ด�ำเนินการ จ�ำนวน 10 คน ดังนี้
		
ผู้สมัครประธานกรรมการ
หมายเลข 1 ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
รอง สว. (สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ์
		
ผู้สมัครกรรมการด�ำเนินการ
หมายเลข 1 ด.ต.กฤษฎา เตวิชชะนนท์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์
หมายเลข 2 ด.ต.อรุณ เกิดแก้ว
ผบ.หมู่ (รก) ฝอ.ศฝร.ภ.8
หมายเลข 3 ด.ต.วรศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 4 ร.ต.ท.ชัยชนะ คล้ายปักษี
รอง สวป. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 5 ร.ต.ท.บุญเชาว์ พูลพิพัฒน์
รอง สวป. สภ.ขุนทะเล
หมายเลข 6 ร.ต.ท.สุชาติ เพ็งชัย
รอง สวป. สภ.พุนพิน
หมายเลข 7 ด.ต.สุรชัย สุทธิช่วย
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 8 ร.ต.ท.ฉลอง อิ่มมาก
รอง สว. (ป.) สภ.พุนพิน
หมายเลข 9 ด.ต.สัญชัย สุขใส
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์
หมายเลข 10 ร.ต.ต.ประจวบ อินทร์แก้ว
รอง สว. (ป.) กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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ผลการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการด�ำเนินการ ได้แก่
1. .…………………………………................................................……………….......................
กรรมการด�ำเนินการ ได้แก่
1. .…………………………………................................................……………….......................
2. .…………………………………................................................……………….......................
3. .…………………………………................................................……………….......................
4. .…………………………………................................................……………….......................
5. .…………………………………................................................……………….......................
คณะกรรมการทีอ่ ยูใ่ นวาระและทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ใหม่ ได้ดำ� เนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ
เป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 52 ประจ�ำปี 2560 ประกอบด้วย
1. .…………………………………................................................……………….......................ประธานกรรมการ
2. .…………………………………................................................……………….......................รองประธานกรรมการ
3. .…………………………………................................................……………….......................รองประธานกรรมการ
4. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ/เลขานุการ
5. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ/เหรัญญิก
6. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ
7. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ
8. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ
9. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ
10. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ
11. .…………………………………................................................……………….......................กรรมการ

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560
อาศัยความตามข้อ 91 และข้อ 92 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด “ผูต้ รวจสอบกิจการ”
ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคล ภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นการประจ�ำปี
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�ำหนดแล้ว ยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำเข้ามาได้”
ในปีบญ
ั ชี 2559 สหกรณ์ได้มกี ารประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2560 ตัง้ แต่วนั ที่ 3 - 14 ตุลาคม 2559
ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 5 คน ดังนี้
หมายเลข 1 ร.ต.อ.วัชรินทร์ เขียวคง
รอง สวป. สภ.บางมะเดื่อ
หมายเลข 2 ด.ต.จรูญ เสนทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลข 3 พ.ต.อ.ธีรพนธ์ หนูทอง
ข้าราชการบ�ำนาญ
หมายเลข 4 พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์
สว.ฝอ. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
หมายเลข 5 ร.ต.อ.หญิงรัชณีพร ภักดีบุญ
รอง สว.ฝอ. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ผลการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม 1. ……….........................................................................................................................................................……………………………………………
2. ……….........................................................................................................................................................……………………………………………

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2509 การด�ำเนินงานของสหกรณ์ซึ่งได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามล�ำดับ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 51
ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการฯได้ด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการภายใต้งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2558 โดยควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สหกรณ์ด�ำเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่มวลสมาชิก และได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้การด�ำเนิน
งานของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 3,500 ล้านบาท
จึงท�ำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จ�ำนวน 4,257 คน มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น
จ�ำนวน 2,364,251,315.69 บาท นับได้ว่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ได้พัฒนากิจการเพื่อผลประโยชน์แก่มวลสมาชิกเป็น
อย่างมาก สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง การด�ำเนินงานจึงประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในปีบัญชี 2559 สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ 185,569,144.81 บาท มากกว่าปีก่อนจ�ำนวน 19,330,488.41 บาท และ
ได้จัดสรรเป็นเงินปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 6.125 และสหกรณ์ได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนตอบแทนสมาชิก
ผู ้ กู ้ อั ต ราร้ อ ยละ 11.00 สรุ ป ถั ว เฉลี่ ย ทั้ ง ปี ส มาชิ ก จ่ า ยดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ส ามั ญ ในอั ต รา ร้ อ ยละ 6.60 บาท และ
เมือ่ น�ำเงินเฉลีย่ คืนมาค�ำนวณแล้วสมาชิกจ่าย เพียง 5.87 บาท ต่อปี เท่านัน้ จึงได้สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 ดังนี้
จ�ำนวนสมาชิก
สมาชิกเมื่อวันต้นปี 1 ตุลาคม 2559
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
รวมสมาชิก
หัก พ้นสภาพระหว่างปี
คงเหลือ สมาชิก ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
เหตุผลของสมาชิกที่พ้นสภาพระหว่างปี
เสียชีวิต
ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว
ถูกออกจากราชการ
ไล่ออกจากราชการ
โอนย้ายราชการ – โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
รวม

3,977
355
4,332
75
4,257

คน
คน
คน
คน
คน

23
33
1
4
14
75

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

61

ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ ซึ่งได้มาจากการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกตามข้อบังคับ
หมวดที่ 3 ข้อ 5 สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือน และส�ำหรับ
การถือหุ้นของข้าราชการบ�ำนาญอาจถือหุ้นรายเดือนอย่างต�่ำเดือนละ 10 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท ก็ได้ สิ้นปีสมาชิกจะได้
รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นปี 1 ตุลาคม 2558
1,790,763,990.00 บาท
		 บวก สมาชิกถือหุ้นระหว่างปี
298,200,490.00 บาท
รวม
2,088,964,480.00 บาท
		 หัก จ่ายคืนหุ้นระหว่างปี
74,463,900.00 บาท
		 ทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
2,014,500,580.00 บาท
เงินรับฝาก
เงินรับฝากเป็นแหล่งทีม่ าของเงินทุนของสหกรณ์ทไี่ ด้มาจากการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณ์อนื่ ซึง่ สหกรณ์
ได้ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นและดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากการฝากเงินกับสหกรณ์นั้น
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ รายละเอียดเงินรับฝากประจ�ำปี 2559 ดังนี้
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากยกมา วันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
39,196,597.41 บาท
		 บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
174,767,577.12 บาท
		 หัก ถอนคืนระหว่างปี
169,557,622.35 บาท
เงินฝาก ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
44,406,552.18 บาท
เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน
เงินฝากยกมา วันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
247,000.00 บาท
		 บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
467,000.00 บาท
		 หัก ถอนคืนระหว่างปี
293,000.00 บาท
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
421,000.00 บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากยกมา วันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
269,124,035.84 บาท
		 บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
1,103,634,257.89 บาท
		 หัก ถอนคืนระหว่างปี
316,588,817.62 บาท
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
1,056,169,476.11 บาท
เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
เงินฝากยกมา วันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
309,449,687.96 บาท
		 บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
12,336,419.59 บาท
		 หัก ถอนคืนระหว่างปี
59,514,888.19 บาท
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
262,271,219.36 บาท
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เงินฝากประจ�ำ
เงินฝากยกมา วันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
451,896,015.75 บาท
		 บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
780,257,177.72 บาท
		 หัก ถอนคืนระหว่างปี
35,303,193.47 บาท
		 คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
1,196,850,000.00 บาท
สรุป สหกรณ์มีเงินรับฝากทั้งสิ้น ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559 เป็นเงิน 2,560,118,247.65 บาท
เงินลงทุน
ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
319,376.000.00 บาท
ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
9,136,000.00 บาท
ถือหุ้น บริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
25,000.00 บาท
ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
10,000.00 บาท
		
รวมเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
328,547,000.00 บาท
สินทรัพย์และทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 6,436,365,310.63 บาท ประกอบด้วยเงินสด/
เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินกู้ เงินลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน
757,454,670.65 หรือร้อยละ 13.34 ราย
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
		
ทุนศึกษาอบรม
ยอดยกมา เมื่อวันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
		
บวก จัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558
		
หัก จ่ายทุนศึกษาอบรมระหว่างปี
		
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559 เป็นเงิน

6,374.83
700,000.00
304,584.43
401,790.40

บาท
บาท
บาท
บาท

ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
ทุนยกมา ณ วันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
		
บวก จัดสรรจากก�ำไรสุทธิ ปี 2558
รับเงินฌาปนกิจข้าราชการบ�ำนาญ
รับเงินส่งเสริมการตลาด บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
รับเงินส่งเสริมการตลาด บ.ไรเดอร์ อินชัวร์รันส์โปรกเกอร์
จ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิก ระหว่างปี
จ่ายฌาปนกิจข้าราชการบ�ำนาญ
		
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559

120,213.71
6,000,000.00
1,203,507.20
90,962.00
87,000.00
7,126,020.00
130,092.21
245,570.70

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนสาธารณะประโยชน์ยกมา วันต้นปี 1 ตุลาคม 2558
3,750,719.91 บาท
		
บวก จัดสรรเพิ่มจากก�ำไรสุทธิปี 2558
50,000.00 บาท
		
หัก จ่ายทุนสาธารณะประโยชน์ระหว่างปี
725,370.00 บาท
		 คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559
3,075,349.91 บาท
รายได้ ค่าใช้จ่าย และก�ำไรสุทธิ		
สหกรณ์มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 385,841,277.31 บาท แยกเป็น
- รายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินฝาก จ�ำนวน 381,895,916.78 บาท
- รายได้จากเงินลงทุน
จ�ำนวน 2,212,,884.75 บาท
- รายได้อื่นๆ
จ�ำนวน
1,732,475.78 บาท
สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ�ำนวน 200,272,132.50 บาท แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
จ�ำนวน 94,476,217.68 บาท
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
จ�ำนวน 72,317,786.96 บาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ กรรมการ/เจ้าหน้าที่
จ�ำนวน
5,067,226.75 บาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
จ�ำนวน 17,029,824.98 บาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
จ�ำนวน
760,252.80 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ
จ�ำนวน
9,776,197.35 บาท
- ค่าหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
จ�ำนวน
844,625.98 บาท
สรุป ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 185,569,144.81 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 19,330,488.41 บาท
เงินกู้ยืมภายนอก
เงินกู้ยืม ก็เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของสหกรณ์เนือ่ งจากเงินหุ้นและเงินรับฝากไม่เพียงพอต่อการให้กแู้ ก่สมาชิก
ดังนัน้ สหกรณ์จงึ มีความจ�ำเป็นต้องหาแหล่งเงินกูย้ มื จากภายนอก ซึง่ เงินกูย้ มื ประจ�ำปี 2559 ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
และได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จ�ำนวน 3,500 ล้านบาทถ้วน นัน้ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
สหกรณ์จึงได้จัดหาแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำ มาให้บริการกับสมาชิก
สรุป ณ วันสิ้นปี 30 กันยายน 2559 สหกรณ์มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดจ�ำนวน 1,504,199,800.00 บาท ลดลงจากปีก่อน
จ�ำนวน 996,250,976.74 บาท
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ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบ ปี 2558 และปี 2559
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก (คน)

ปี 2558

ปี 2559

เพิ่ม/(ลด) จากปีก่อน

3,977

4,257

280

1,790,763,990.00

2,014,500,580.00

223,736,590.00

เงินฝากออมทรัพย์

348,646,285.37

306,677,771.54

(41,968,513.83)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

269,124,035.84

1,056,169,476.11

787,045,440.27

เงินฝากประจ�ำ

452,143,015.75

1,197,271,000.00

745,127,984.25

เงินกู้ยืมคงเหลือ

2,500,450,776.74

1,504,199,800.00

(996,250,976.74)

138,889,243.78

155,778,260.73

16,889,016.95

7,547,927.59

8,403,330.15

855,402.56

เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี

5,650,773,114.45

4,880,692,108.20

(770,081,006.25)

สมาชิกช�ำระคืนเงินกู้ระหว่างปี

5,068,279,430.79

4,457,690,350.40

(610,589,080.39)

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสิ้นปี

5,539,947,126.40

5,962,948,884.27

423,001,757.87

ทุนสหกรณ์

2,103,439,816.19

2,364,251,315.69

260,811,499.50

สินทรัพย์รวม

5,678,910,638.40

6,436,365,310.63

757,454,672.23

ก�ำไรสุทธิ

166,238,654.82

185,569,144.81

19,330,489.99

ทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระแล้ว

ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
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ในระหว่างปีสหกรณ์มีรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
รายการ

ยกมา 30 ก.ย. 58 กู้มาระหว่างปี

586,917,981.08

389,430,769.99

5,244,718,639.52 4,087,999,800.00 3,769,117,367.40

5,563,601,072.12

773,663,444.75

202,685,306.32

เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ

ช�ำระระหว่างปี คงเหลือ 30 ก.ย. 59

385,175.00

3,173,360.00

1,285,620.50

2,272,914.50

เงินกู้สามัญ - คอมพิวเตอร์

57,600.00

1,130,700.00

340,485.00

847,815.00

เงินกู้สามัญ - รถจักรยานยนต์

30,842.50

84,545.00

45,342.50

70,045.00

เงินกู้สามัญ - เพื่อการศึกษา

789,060.09

674,100.00

590,738.65

872,421.44

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

49,894,527.00

0.00

6,876,187.25

43,018,339.75

เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง

34,616,599.13

24,534,000.00

12,674,459.75

46,476,139.38

848,162.25

13,954,800.00

13,766,339.00

1,036,623.25

6,784.87

11,058.45

17,843.32

0.00

520,162.75

202,468.00

681,649.25

40,981.50

เงินกู้สามัญ - อาวุธปืน

เงินกู้สามัญ - ประกันชีวิต
เงินกู้สามัญ - อัคคีภัย
สวัสดิการเงินยืม

5,534,552,859.43 4,905,428,276.20 4,392,314,013.70 6,047,667,121.93

รวม

ในระหว่างปีสหกรณ์ได้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือกรณีผู้กู้ถูกออกจากราชการในปี 2559 ดังนี้
ล�ำดับ ทะเบียน

ชื่อ -สกุล

กู้มาระหว่างปี

ช�ำระระหว่างปี

คงเหลือ 30 ก.ย. 59

1

08837

ด.ต.ศิริพงศ์

ฟักแฟง

นปพ.สฎ.

04/09/2558

2,010,317.18

2

04491

ร.ต.ต.วัฒนา

เพ็ญบูรณ์

ท่าชนะ

04/09/2558

1,524,774.83

3

07152

พ.ต.ต.พงศ์รัตน์ ทองมาก

ท่าชี

22/12/2558

1,875,121.20

4

07722

ด.ต.วิชิตร์

เคียนซา

22/12/2558

1,965,766.28

กล้าสมุทร

เป็นเงินจ�ำนวน

7,375,979.49

และสหกรณ์ยังคงค้างจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือกรณีผู้กู้ถูกออกจากราชการ อีก 5 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 7,830,257.02 บาท
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ในรอบปีบัญชี 2559 สหกรณ์ได้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก กรณีเสียชีวิต ตามรายชื่อ ดังนี้
ล�ำดับ

ทะเบียน

1

05835

2

ยศ – ชื่อ - สกุล

อายุ (ปี)

สังกัด

จ�ำนวนเงิน

พ.ต.ท.เชลง เทพสาลี

77

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

03944

ร.ต.ต.จรูญ ช่วยนิล

88

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

3

07326

ด.ต.ปัญญา ถนิมลักษณ์

45

สภ.กาญจนดิษฐ์

1,000,000

4

08864

พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ทิพรัตน์

55

ต่างจังหวัด

800,000

5

07485

พ.ต.ท.วิรัตน์ พงศ์พิพัฒนชัย

68

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

6

00913

ร.ต.ต.สวัสดิ์ แสงแดง

69

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

7

08294

ร.ต.ต.ชัยโชค ทองใส

63

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

8

05952

ด.ต.สมเกียรติ นุ้ยเพชร

68

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

9

00045

ร.ต.ต.น้าว ปากหวาน

85

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

10

04005

ด.ต.สุทีวะ จันทร์มี

46

ท่าชนะ

1,000,000

11

09208

ร.ต.ต.ศิระกร ชัยรัตน์

40

ศฝร.ภ.8

1,000,000

12

07915

ร.ต.ท.สมนึก เวชสิทธิ์

64

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

13

05394

ร.ต.ต.พญประสิทธิ์ สุวรรณมาลย์

45

สภ.บ่อผุด

1,000,000

14

04052

ด.ต.สกล ศรีสมปอง

87

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

15

02491

ด.ต.ขวัญ บวรธนสาร

54

บก.อก.ภ.8

1,000,000

16

03895

ร.ต.ต.กมล แสงอาวุธ

61

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

17

07831

ด.ต.สมพร แสนกล

44

สภ.บ่อผุด

1,000,000

18

08228

ร.ต.ต.อารักษ์ วิเชียร

64

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

19

03814

ร.ต.ท.ช่วง แสงแก้ว

56

สภ.เวียงสระ

1,000,000

20

07188

ด.ต.สุรินทร์ นิลพัฒน์

46

บก.สส.ภ.8

1,000,000

21

04968

ร.ต.ต.จ�ำเริญ พรามชูเอิม

77

ข้าราชการบ�ำนาญ

1,000,000

22

02068

ร.ต.ต.ธารา พุฒหอม

59

สภ.บ้านนาเดิม

1,000,000
21,800,000

ในรอบปีบัญชี 2559 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการแก่สมาชิก กรณีเสียชีวิต จ�ำนวน 22 ราย รวมเป็นเงิน
จ�ำนวน 21,800,000 บาท
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ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจ�ำปี 2559
ประเภทเงินกู้

1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59

สามัญทั่วไป

6.60

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.60

เงินกู้สามัญหุ้นค�้ำประกัน

6.10

เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

6.10

เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

6.10

เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน

6.10

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมความมั่นคง

6.30

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

6.60

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำปี 2559
ประเภทเงินกู้

1 ต.ค. 2558 - 14 มี.ค. 59

15 มี.ค. 59 - 30 ก.ย. 59

ออมทรัพย์ทั่วไป

3.50

3.50

ออมทรัพย์พิเศษ

4.00

4.00

ออมทรัพย์ทวีทรัพย์

4.50

4.50

ฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน

4.50

4.50

ฝากประจ�ำ 12 เดือน

4.50

4.25

ฝากประจ�ำ 24 เดือน

5.00

4.75

เพื่อการศึกษา (เฉพาะสมาชิกที่กู้เพื่อการศึกษา)

6.50

6.50

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2559
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2559
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 ได้เลือกตัง้ ให้ขา้ พเจ้า พ.ต.ท.หญิง จินตนา สิทธิฤทธิ์ และ ด.ต.จรูญ เสนทอง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2559 นั้น
ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้ตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี และการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
		 3.1 ด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการประชุมประจ�ำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงาน
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินการให้คณะกรรมการด�ำเนินการได้รับทราบ
และในการประชุมแต่ละครัง้ ได้กำ� หนดวาระการประชุม ประจ�ำเดือนไว้ลว่ งหน้า เพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินการและปัญหา
ต่างๆ ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามแผนงานและนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ มีการก�ำหนด
โครงสร้างของสหกรณ์ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่ดี
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3.2 ด้านการเงินและด้านบัญชี
ด้านบัญชีสหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้ คือบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบเกณฑ์คงค้าง
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนเวลา จัดท�ำรายงาน งบทดลอง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร เป็นประจ�ำทุกเดือน
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยในการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบท�ำให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่างๆ ถูกต้องสมบูรณ์รวดเร็ว
เป็นปัจจุบันและสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับด้านการเงิน สหกรณ์ได้ก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบในการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เป็นคนละคนกับเจ้าหน้าที่บัญชี ณ วันสิ้นปี มีเงินสดคงเหลือ ไม่เกิน
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยสหกรณ์ ได้มกี ารควบคุมการใช้จา่ ยเงินเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บ รักษาเงิน และภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่กำ� หนดไว้ รวมทัง้ รายจ่ายของ
สหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์และสมาชิก ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
		
3.3 ด้านพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างสหกรณ์ได้ด�ำเนินการถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2556 ซึ่งกระท�ำได้ 4 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ เอกสารประกอบ
การ จัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนตามระเบียบ และภายในวงเงินงบประมาณที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2558 อนุมัติ
		
3.4 ด้านสินเชื่อ
การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายมีการท�ำนิติกรรมครบถ้วน เอกสารหลักฐานประกอบถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ที่ก�ำหนดไว้ และตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และ มีการแจ้งยอดเงินกู้ยืมในใบรับเงินและ
ในเว็บไซด์ www.suratpolice-coop.com ในส่วนข้อมูลของสมาชิก เป็นประจ�ำทุกเดือน เงินให้กแู้ ก่สมาชิกประกอบไปด้วย
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงินกู้เพื่อการศึกษา
		
3.5 ด้านหนี้สิน
3.5.1 สหกรณ์มกี ารก�ำหนดวงเงินกูย้ มื ประจ�ำปีจากทีป่ ระชุมใหญ่ ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 3,500 ล้านบาท
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ โดยวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ซึ่งไม่เกินวงเงิน
ที่อนุมัติแต่อย่างใด
3.5.2 ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์ได้พิจารณาถึงดอกเบี้ยเงินรับฝากต่างๆ ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์
มากกว่าการน�ำเงินไปฝากไว้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากถูกต้องและครบถ้วน
โดยได้ด�ำเนินการค�ำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากไว้เรียบร้อยและถูกต้อง
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3.6 ด้านทุน
สหกรณ์มีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นถูกต้องตามระเบียบ โดยแจ้งยอดทุนเรือนหุ้น
สะสมในใบรับเงินและในเว็บไซด์ www.suratpolice-coop.com ในส่วนข้อมูลของสมาชิกเป็นประจ�ำทุกเดือน และจ่ายเงิน
กองทุนประเภทต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน ระเบียบที่เกี่ยวข้องและมติของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ส�ำหรับผลการตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนเล็กน้อย
และได้เสนอแนะคณะกรรมการด�ำเนินการในการประชุมประจ�ำเดือน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     พ.ต.ท.หญิง
(จินตนา สิทธิฤทธิ์)
หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี

           ด.ต.
(จรูญ เสนทอง)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ�ำปี 2559
หนังสือรับรองของสหกรณ์
			
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
เรียน นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ตำ� รวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินการของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น เช่น
รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติทมี่ ผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึง่
หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้
น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยต�ำรวจเอก
(สุวิทย์ มากด้วง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

(นายประทักษ์ เพชรวารินทร์)
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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บริษัท ส�ำนักงานตรวจสอบบัญชี พี.พี.เอฟ. จ�ำกัด

เลขที่ 35/17 ซอยตรัง–ปะเหลียน 2 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง–ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่
ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน
การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการ
เงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของสหกรณ์ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้น
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้ า พเจ้ า เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิ น ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ต� ำ รวจสุ ร าษฎร์ ธานี จ� ำ กั ด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

(นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง)
ผู้สอบบัญชี
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
				
ปี 2559
ปี 2558
		
สินทรัพย์
หมายเหตุ
บาท
บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน 						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
24,712,489.48
68,646,780.88
เงินฝากสหกรณ์อื่น
3
12,292,099.83
12,840,682.22
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
5
435,866,136.36
365,710,934.66
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
6
916,741.98
1,899,276.82
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
3,654,837.18
3,382,085.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7
419,740.09
619,955.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 			

477,862,044.92

453,099,715.21

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 						
เงินลงทุนระยะยาว
4
328,547,000.00
38,037,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
5
5,608,014,778.84
5,165,385,732.08
ลูกหนี้ระยะยาว
6
1,399,412.15
1,508,533.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
8
1,966,426.81
2,305,082.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9
4,043.41
2,972.58
ที่ดินเพื่อรอการใช้ประโยชน์
10
18,571,604.50
18,571,604.50
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
5,958,503,265.71
		
รวมสินทรัพย์			
6,436,365,310.63
						

5,225,810,924.77
5,678,910,639.98		
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
				
ปี 2559
ปี 2558
หนี้สินและทุนของสหกรณ์		หมายเหตุ
บาท
บาท
หนี้สินหมุนเวียน 						
เงินกู้ยืมระยะสั้น
11
734,999,800.00
1,229,160,000.00
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 14
136,800,000.00
364,238,400.00
เงินรับฝาก
12
2,560,118,247.65
1,069,913,336.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
13
3,673,648.73
2,219,420.46
รวมหนี้สินหมุนเวียน			
3,435,591,696.38
2,665,531,157.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
14
632,400,000.00
907,052,376.74
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
15
4,122,298.56
2,887,288.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
636,522,298.56
909,939,664.79
		
รวมหนี้สิน			
4,072,113,994.94
3,575,470,822.21
ทุนของสหกรณ์ 						
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
2,014,500,580.00
1,790,763,990.00
ทุนส�ำรอง
155,778,260.73
138,889,243.78
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
16
8,403,330.15
7,547,927.59
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
17
185,569,144.81
166,238,656.40
รวมทุนของสหกรณ์			
2,364,251,315.69
2,103,439,817.77
		
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์			
6,436,365,310.63
5,678,910,639.98
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
						
ร้อยต�ำรวจเอก
(สุวิทย์ มากด้วง)
ประธานกรรมการ
ดาบต�ำรวจ
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(วรานนท์ รักษ์หนู)
เลขานุการ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
			
ปี 2559
ปี 2558
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
บาท
%
บาท
%
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
381,283,130.72 99.26 354,027,884.56
99.73
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
612,786.06
0.16
593,241.22
0.16
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2,212,884.75
0.58
379,762.23
0.11
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 384,108,801.53 100.00 355,000,888.01 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน						
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
72,317,786.96 18.83
33,035,048.36
9.31
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
6,064,616.54
1.58
9,181,622.05
2.58
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
53,628,249.49 13.96
58,247,227.39
16.41
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
34,783,351.65
9.05
64,979,045.62
18.30
		 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
166,794,004.64 43.42 165,442,943.42 46.60
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ						
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้
65,014.04
0.02
3,099,396.16
0.87
		 รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
65,014.04
0.02
3,099,396.16
0.87
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 217,249,782.85 56.56 186,458,548.43 52.53
บวก รายได้อื่น						
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
35,500.00
0.01
24,900.00
0.01
ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก
14,700.00
0.00
14,700.00
0.01
ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
15,330.00
0.00
5,488.79
0.00
ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ
97,341.20
0.03
59,646.26
0.02
ค่าธรรมเนียมรับสมัครกรรมการ
3,200.00
0.00
2,800.00
0.00
รายได้จากการให้เช่ารถตู้
19,000.00
0.01
13,000.00
0.00
รายได้ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
3,136.99
0.00
4,176.66
0.00
รายได้จากเงินเฉลี่ยคืน
1,434,569.59
0.37
1,346,690.75
0.38
ค่าลงทะเบียนสัมมนาชมรมต�ำรวจภาคใต้
70,700.00
0.02
0.00
0.00
รายได้อื่น
38,998.00
0.01
41,298.18
0.01
รวมรายได้อื่น
1,732,475.78
0.45
1,512,700.64
0.43
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
			
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าท�ำงานนอกเวลา
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ค่าส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

ปี 2559
บาท
%
3,917,500.00
27,684.00
34,097.75
75,964.00
1,105.00
109,686.00
790,590.00
63,000.00
47,600.00

1.02
0.00
0.01
0.02
0.00
0.03
0.21
0.02
0.01

ปี 2558
บาท
3,381,960.00
15,000.00
29,337.00
140,720.50
1,208.88
102,056.00
623,660.00
63,000.00
46,000.00

%
0.95
0.00
0.01
0.04
0.00
0.03
0.18
0.02
0.01

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
ค่าซ่อมแซม
16,442.00
0.00
115,502.08
0.03
ค่าปรับปรุงระบบโปรแกรม
0.00
0.00
7,350.00
0.00
ค่าจ้างท�ำความสะอาด
108,000.00
0.03
103,040.00
0.03
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
1,372.28
0.00
1,000.00
0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
474,552.72
0.12
455,078.05
0.13
ส่วนปรับปรุงอาคารส�ำนักงานตัดจ่าย
6,745.64
0.00
6,741.00
0.00
เครื่องตกแต่งติดตั้งรถยนต์ตัดจ่าย
16,587.20
0.00
16,575.80
0.00
ซอฟแวร์รอตัดจ่าย
2,556.89
0.00
6,000.00
0.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร
5,963.70
0.00
4,092.38
0.00
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายครุภัณฑ์
0.00
0.00
14,932.54
0.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
8,116.90
0.00
8,116.90
0.00
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
33,079.61
0.01
17,473.39
0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
86,835.86
0.02
78,470.87
0.02
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่ารับรองสมาชิก
ทุนการศึกษาบุตร
ค่าสวัสดิการสมาชิก
เงินช่วยเหลือผู้ค�้ำประกันกรณีถูกออกจากราชการ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
เงินสนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่ารับรอง
ค่าของใช้ส�ำนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดี
ค่าเช่าและพัฒนาเว็บไซด์
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ปี 2559
บาท
%
29,824.98
0.01
2,000,000.00
0.52
15,000,000.00
3.91
0.00
0.00
1,855,400.00
353,000.00
40,700.00
4,251,860.00
250,871.91
42,147.62
110,421.91
2,743.48
50,232.00
213,875.00
70,000.00
313,450.74
75,609.50
64,616.59
109,020.00
23,356.00
1,518,894.20
276,742.70
8,420.00
76,751.50
30,000.00
38,084.20

0.48
0.09
0.01
1.11
0.07
0.01
0.03
0.00
0.01
0.06
0.02
0.08
0.02
0.02
0.03
0.01
0.40
0.07
0.00
0.02
0.01
0.01

ปี 2558
บาท
32,582.50
993,120.00
3,000,000.00
3,904,302.23

%
0.01
0.28
0.85
1.10

1,625,500.00
339,500.00
24,100.00
3,814,125.00
196,275.74
60,979.39
117,484.03
2,538.04
47,076.00
107,578.70
58,000.00
263,901.27
88,379.70
94,445.05
103,887.00
27,856.00
433,673.70
177,686.40
3,000.00
23,200.00
34,000.00
72,396.26

0.46
0.10
0.01
1.07
0.06
0.02
0.03
0.00
0.01
0.03
0.02
0.07
0.02
0.03
0.03
0.01
0.12
0.05
0.00
0.01
0.01
0.02
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
			
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น (ต่อ)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ปี 2559
ปี 2558
บาท
%
บาท
%
779,611.94
0.20
849,690.27
0.24
33,413,113.82
8.70 21,732,592.67
6.12
185,569,144.81 48.31 166,238,656.40 46.84
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
					
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
ซอฟแวร์ตัดจ่าย
ส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินสบทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

ปี 2559
บาท
185,569,144.81

ปี 2558
บาท
166,238,656.40

474,552.72
844,625.98
23,332.84
1,372.28
2,556.89
790,590.00
(3,654,837.18)
(40,526.56)
313,450.74
1,784.84
70,000.00
1,582,676.09
1,233.94
18,516.00
1,196.80
8,947.01
0.00

455,078.05
3,949,086.43
23,316.80
1,000.00
6,000.00
623,660.00
(3,382,085.25)
(28,867.58)
263,901.27
(19,273.66)
58,000.00
1,517,209.97
2,694.19
17,606.00
1,460.02
8,653.74
14,932.54

186,008,617.20

169,751,028.92
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)			
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน			
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ลูกหนี้พิพากษา
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ลูกหนี้อื่น
เงินสดจ่ายสวัสดิการเงินยืม
เงินสดรับจากสวัสดิการเงินยืม
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดจ่ายเงินค้างรับ
เงินสดรับเงินค้างรับ

ปี 2559
บาท
(773,663,444.75)
586,917,981.08
(4,109,188,880.45)
3,788,066,528.37
(24,534,600.00)
19,551,247.00
163,000.00
150,950.25
0.00
0.00
(267,855.80)
(5,782,395.22)
5,946,885.22
3,382,085.25
28,872.07
(219,631.00)
219,631.00

ปี 2558
บาท
(244,276,448.08)
243,890,693.44
(5,389,100,070.37)
4,800,408,730.53
(16,490,000.00)
18,040,902.60
0.00
0.00
(980,000.00)
809,837.25
(267,670.00)
(5,686,284.00)
5,356,794.00
4,108,288.25
47,714.90
0.00
0.00

หนี้สินด�ำเนินงาน					
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน
43,576,208.44
3,622,653.98
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
(43,564,052.32)
(3,599,027.86)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
638,394.60
263,473.91
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
(106,600.00)
(99,464.95)
เงินสดจ่ายค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
(58,000.00)
(58,000.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
(653,786.55)
(3,489,030.98)
เงินสดจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
(2,694.19)
(989.69)
เงินสดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย
(17,606.00)
(15,562.00)
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)			
ปี 2559
ปี 2558
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (ต่อ)			
บาท
บาท
เงินสดจ่ายค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
(1,460.02)
(1,198.94)
เงินสดจ่ายค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
(8,653.74)
(11,246.91)
เงินสดรับจากเงินรอน�ำส่ง - ค่าประกันชีวิต
14,475,880.79
15,167,333.25
เงินสดจ่ายเงินรอน�ำส่ง - ค่าประกันชีวิต
(14,498,185.83)
(15,116,999.87)
เงินสดรับจากเงินค่าสินไหม - รอจ่าย
12,102,700.00
9,100,000.00
เงินสดจ่ายเงินค่าสินไหม - รอจ่าย
(12,102,700.00)
(9,175,127.00)
เงินสดรับจากเงินรอน�ำส่งสหกรณ์ต่างจังหวัด
18,236,243.97
0.00
เงินสดจ่ายเงินรอน�ำส่งสหกรณ์ต่างจังหวัด
(18,236,243.97)
0.00
เงินสดรับจากเงินรอน�ำส่งประกันอัคคีภัย
88,731.89
0.00
เงินสดจ่ายเงินรอน�ำส่งประกันอัคคีภัย
(88,731.89)
0.00
เงินสดรับเงินรับล่วงหน้า
56,571,628.64
0.00
เงินสดจ่ายเงินรับล่วงหน้า
(56,571,628.64)
0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
(323,441,564.60)
(417,799,669.62)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (282,500,000.00)
(35,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
(8,010,000.00)
(16,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
(159,230.01)
(369,455.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสอ.ไทยไอซีที จ�ำกัด
0.00
(10,000.00)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายครุภัณฑ์
0.00
696.00
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(5,000.00)
0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน			
(290,674,230.01)
(35,394,759.00)
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
					
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นชุมนุมสกหรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะสัน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะสัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะสัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะสัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นชุมนุมสกหรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นชุมนุมสกหรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะกลางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะกลางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะกลางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
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ปี 2559
บาท
2,960,000,000.00
(3,325,000,000.00)
2,942,000,000.00
(3,352,000,000.00)
660,000,000.00
(660,000,000.00)
75,000,000.00
(75,000,000.00)
0.00
0.00
200,000,000.00
(66,666,800.00)
0.00
(41,660,000.00)
50,000,000.00
(50,000,000.00)
50,000,000.00
(27,500,000.00)
200,000,000.00
(33,333,400.00)
0.00
0.00
500,000,000.00
(324,123,213.50)
0.00
(125,000,000.00)
0.00

ปี 2558
บาท
2,470,000,000.00
(2,290,000,000.00)
3,939,000,000.00
(4,129,000,000.00)
200,000,000.00
(200,000,000.00)
0.00
0.00
300,000,000.00
(411,403,200.00)
0.00
(12,500,000.00)
50,000,000.00
(45,840,000.00)
0.00
(25,000,000.00)
30,000,000.00
(2,500,000.00)
0.00
0.00
37,959,013.70
(134,963,857.45)
400,000,000.00
(244,541,586.50)
150,000,000.00
(25,000,000.00)
(145,833,000.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)			
					บาท
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะกลางสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวธนาคาร ธ.ก.ส.
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวธนาคาร ธ.ก.ส.
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย์
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
เงินสดรับเงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
เงินสดจ่ายเงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
เงินสดรับเงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน
เงินสดจ่ายเงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนการศึกษาอบรม

ปี 2559
บาท
0.00
(100,800,000.00)
0.00
(24,000,000.00)
(281,967,563.24)
(91,200,000.00)
80,000,000.00
(80,000,000.00)
(55,000,000.00)
174,767,577.12
(169,557,622.35)
1,103,634,257.89
(316,588,817.62)
12,336,419.59
(59,514,888.19)
780,257,177.72
(35,303,193.47)
467,000.00
(293,000.00)
298,200,490.00
(74,463,900.00)
(10,000.00)
(102,237,834.85)
(37,495,425.38)
(1,235,450.00)
(725,370.00)
(304,584.43)

ปี 2558
300,000,000.00
(100,000,000.00)
100,000,000.00
(4,000,000.00)
(38,986,336.76)
(25,200,000.00)
302,000,000.00
(451,999,999.99)
(12,000,000.00)
122,814,269.09
(116,220,377.16)
243,396,189.28
(247,512,233.51)
226,679,905.43
(180,636,407.33)
489,912,618.48
(89,366,602.73)
420,000.00
(655,000.00)
244,944,790.00
(34,948,350.00)
(10,000.00)
(97,041,725.32)
(35,696,993.17)
(800,000.00)
(1,838,340.00)
(406,615.04)
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)			
					
เงินสดรับทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
เงินสดจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
เงินสดจ่ายทุนเงินสวัสดิการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เงินสดรับจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก (กรณีถูกออกจากราชการ)
เงินสดจ่ายจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก (กรณีถูกออกจากราชการ)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินสด ณ วันต้นปี			
เงินสด ณ วันสิ้นปี			
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ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

1,401,469.20
(7,276,112.21)
(498,715.97)
7,709,000.00
(7,384,579.49)
569,632,920.82
(44,482,873.79)
81,487,463.10
37,004,589.31

981,198.49
(11,764,025.70)
(1,207,500.00)
10,243,400.00
(12,091,244.16)
489,387,989.65
36,193,561.03
45,293,902.07
81,487,463.10

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ					
1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จ�ำนวนต้นเงินที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
1.3 สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จ�ำนวน 700,847 บาท ซึ่งหากสหกรณ์ฯรับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของลูกหนี้ดังกล่าว จะท�ำให้สหกรณ์ฯ มีก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีเป็นจ�ำนวน 186,269,991.81  บาท
1.4 สหกรณ์ ต้ั ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว ่ า ด้ ว ยการ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
1.5 สหกรณ์ตีราคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตามราคาทุน
1.6 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดทัง้ นี้ ยกเว้นที่ดิน
1.7 สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน หรือตามการเปลี่ยนแปลงการใช้
ซอฟแวร์ใหม่
1.8 การรับรู้ค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ
ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติม หรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์
1.9 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์อนื่ ทุกประเภท
ทั้งนี้ รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่น�ำไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันหนี้สินด้วย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย			
					

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
			

85,095.13

97,400.92

21,659.49
24,605,734.86
24,712,489.48

22,162.66
68,527,217.30
68,646,780.88

รวม
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3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย			
					

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี  จ�ำกัด
143,920.45
137,977.69
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จ�ำกัด
68,497.35
66,158.28
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจกระบี่ จ�ำกัด
605,834.44
581,135.95
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
561,405.09
189,367.02
สหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรือง จ�ำกัด
5,000,000.00
5,636,267.78
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
1,144,963.76
1,095,095.38
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจภูธร 8 จ�ำกัด
1,076.62
1,035.18
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 3 จ�ำกัด
1,039.76
1,004.60
สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
1,076.70
1,035.18
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
1,053.93
1,020.45
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จ�ำกัด
1,262,208.39
5,129,577.81
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
1,023.34
1,006.90
สหกรณ์ออมทรัพย์ชัวร์เท็กซ์ จ�ำกัด
3,500,000.00
0.00
				
12,292,099.83
12,840,682.22
							
เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์จ�ำนวน 10,280,136.55 บาท และออมทรัพย์พิเศษจ�ำนวน   
2,011,963.28 บาท
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย			
ปี 2559
ปี 2558
เงินลงทุนระยะยาว
บาท
บาท
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ราคาทุน
ราคาทุน
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
319,376,000.00
36,876,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
9,136,000.00
1,126,000.00
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด
25,000.00
25,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
10,000.00
10,000.00
		 รวมเงินลงทุนระยะยาว			
328,547,000.00
38,037,000.00
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย		 ปี 2559		
ปี 2558
				 บาท		
บาท		
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
57,859,462.00
331,321,307.99
29,990,276.90 172,695,029.42
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
376,766,788.88 5,181,016,170.87
334,862,529.68 4,904,535,901.40
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
4,709,185.46
84,785,293.67
4,128,571.13
80,382,555.00
รวม รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ
439,335,436.34 5,597,122,772.53 368,981,377.71 5,157,613,485.82
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้					
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
35,765.76
214,234.24
0.00
0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
281,140.99
10,677,772.07
450,749.64
7,772,246.26
รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
316,906.75
10,892,006.31
450,749.64
7,772,246.26
		 รวมเงินให้กู้ยืม
439,652,343.09 5,608,014,778.84 369,432,127.35 5,165,385,732.08
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3,786,206.73
0.00
3,721,192.69
0.00
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
435,866,136.36 5,608,014,778.84 365,710,934.66 5,165,385,732.08
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีส้ ามัญ 8 ราย จ�ำนวน 3,786,206.73 บาท
6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย		 ปี 2559		
				 บาท		
		
ระยะสั้น
ระยะยาว
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
183,027.35
1,399,412.15
ลูกหนี้เงินกู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ
3,234,783.47
0.00
รวม
3,417,810.82
1,399,412.15
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2,501,068.84
0.00
ลูกหนี้ - สุทธิ
916,741.98
1,399,412.15

ปี 2558
บาท		
ระยะสั้น
ระยะยาว
235,000.00
1,508,533.25
3,385,733.72
0.00
3,620,733.72
1,508,533.25
1,721,456.90
0.00
1,899,276.82
1,508,533.25

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,501,068.84 บาท แยกเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
จ�ำนวน 1,582,439.50 บาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ 6 ราย จ�ำนวน 918,629.34 บาท
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย			
					

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

สวัสดิการเงินยืม
0.00
0.00
เงินทดรองจ่าย
165,000.00
329,490.00
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
196,729.20
242,324.14
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
40,522.07
28,867.58
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
17,488.82
19,273.66
รวม 			
419,740.09
619,955.38
								
8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
				
ปี 2559
ปี 2558
					
บาท
บาท
ที่ดิน
839,288.00
839,288.00
อาคาร
313,228.62
358,795.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร
3,425.11
10,170.75
ยานพาหนะ
285,891.66
486,029.40
เครื่องตกแต่งติดตั้ง-รถยนต์
8,488.23
25,075.43
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
516,105.19
585,723.20
รวม			
1,966,426.81
2,305,082.36
								
9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4,041.41
413.69
ซอฟแวร์รอตัดบัญชี
2.00
2,558.89
		
รวม			
4,043.41
2,972.58
10. ที่ดินเพื่อรอการใช้ประโยชน์						

เป็นที่ดินที่ซื้อมาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างส�ำนักงานที่ท�ำการของสหกรณ์ฯ บนที่ดิน
ดังกล่าว โดยน�ำเข้าวาระการประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ไม่ผ่านการอนุมัติ และในเดือนกรกฎาคม 2558
คณะกรรมการด�ำเนินงานชุดที่ 50 ได้ลงมติในที่ประชุมประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2558 ให้ขายที่ดินดังกล่าวและให้น�ำ
เข้าสู่วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 ปรากฎว่าที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ขายที่ดินในราคา
ไม่ต�่ำกว่าทุนเดิม หากในระยะเวลา 1 ปี ไม่สามารถขายได้ ให้น�ำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 อีกครั้ง
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11. เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย			
					

ปี 2559
บาท

ปี 2558
บาท

เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จ�ำกัด
เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ธนาคารออมสิน จ�ำกัด
เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น			

133,333,200.00
0.00
50,000,000.00
385,000,000.00
0.00
166,666,600.00
734,999,800.00

0.00
41,660,000.00
27,500,000.00
750,000,000.00
410,000,000.00
0.00
1,229,160,000.00

สหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด วงเงินกู้ 200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.75 ต่อปี ช�ำระคืนงวดละ 16,666,700 บาท โดยมีคณะกรรมการค�้ำประกัน
ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด วงเงินกู้ 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.25 ต่อปี ช�ำระเฉพาะดอกเบี้ย เมื่อครบก�ำหนด 1 ปี จึงจะช�ำระเงินต้นคืนทั้งจ�ำนวน โดยมีคณะกรรมการค�้ำประกัน
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 9 ฉบับ วงเงินกู้ 750,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.90 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระตั๋วสัญญาใช้เงินทุกๆ 90 วัน โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการค�้ำประกัน
ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ วงเงินกู้ 200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.25 ต่อปี ช�ำระคืนงวดละ 16,666,700 บาท โดยมีคณะกรรมการค�้ำประกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
12. เงินรับฝาก ประกอบด้วย			
ปี 2559
ปี 2558
เงินรับฝาก - สมาชิก			
บาท
บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์
44,399,159.00
39,196,597.41
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
497,448,412.86
262,823,115.36
เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
164,116,818.96
190,331,266.32
เงินฝากสะสมรายเดือน 24  เดือน
421,000.00
247,000.00
		
รวม			
706,385,390.82
492,597,979.09
เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น					
เงินรับฝากออมทรัพย์
7,393.18
0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
558,721,063.25
6,300,920.48
เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
98,154,400.40
119,118,421.64
เงินฝากประจ�ำ (24 เดือน)
1,196,850,000.00
451,896,015.75
		
รวม			
1,853,732,856.83
577,315,357.87
			
รวมเงินรับฝาก			
2,560,118,247.65
1,069,913,336.96
อัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากออมทรัพย์รอ้ ยละ 3.50 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษร้อยละ 4.00 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ และ
เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือน 24 เดือน ร้อยละ 4.50 ต่อปี เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
ร้อยละ 4.75 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษา ร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ร้อยละ 3.50 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 3.75
ต่อปี เงินฝากประจ�ำ 12 เดือนร้อยละ 4.00 ต่อปี เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน ร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน
2559 เป็นต้นไป

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย			
					
เงินรอจ่ายคืน
เงินปันผล - เฉลี่ยคืนรอจ่าย
เงินรอตรวจสอบ
เงินเกินบัญชี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
เงินรอน�ำส่ง - ค่าเบี้ยประกันชีวิต
รวม				
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ปี 2559
บาท
41,563.40
15,097.36
1,005,657.25
13,623.44
70,000.00
2,449,701.59
1,233.94
18,516.00
1,196.80
8,947.01
48,111.94
3,673,648.73

ปี 2558
บาท
36,076.03
16,215.36
473,862.65
13,623.44
58,000.00
1,520,812.05
2,694.19
17,606.00
1,460.02
8,653.74
70,416.98
2,219,420.46
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
14. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย		 ปี 2559		
				 บาท		
				ถึงก�ำหนดช�ำระ		
			
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
เงินกูย้ มื ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เงินกูย้ มื สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ
เงินกูย้ มื สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
เงินกูย้ มื สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
เงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
เงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
รวม

12,000,000.00
0.00
0.00  
100,800,000.00
0.00
24,000,000.00
136,800,000.00

486,000,000.00
0.00
0.00
98,400,000.00
0.00
48,000,000.00
632,400,000.00

ปี 2558
บาท
ถึงก�ำหนดช�ำระ		
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
172,238,400.00
12,000,000.00
25,200,000.00
100,800,000.00
30,000,000.00
24,000,000.00
364,238,400.00

431,852,376.74
43,000,000.00
66,000,000.00
199,200,000.00
95,000,000.00
72,000,000.00
907,052,376.74

		
สหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด วงเงินกู้ 500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
ต่อปี ช�ำระคืน 36 งวด งวดละ 1,000,000 บาท และเมื่อช�ำระครบ 36 งวด โดยมีคณะกรรมการค�้ำประกัน
สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด วงเงินกู้ 300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30
ต่อปีช�ำระคืน 36 งวด งวดละ 8,400,000 บาท โดยมีคณะกรรมการค�้ำประกัน
สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด วงเงินกู้ 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
ต่อปี ช�ำระคืน 50 งวด งวดละ 2,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการค�้ำประกัน

15. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย			
					
ส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ
		
รวม				

ปี 2559
บาท
3,377,250.00
745,048.56
4,122,298.56

ปี 2558
บาท
2,586,660.00
300,628.05
2,887,288.05
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
16. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย
					
ทุนสะสมเพื่อจัดให้มีส�ำนักงาน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนศึกษาอบรม
กองทุนสวัสดิการของสมาชิก
ทุนเงินยืมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
รวม				

ปี 2559
บาท
3,035,000.00
1,080,922.94
3,075,349.91
401,790.40
245,570.70
564,696.20
8,403,330.15

ปี 2558
บาท
2,035,000.00
1,070,922.94
3,750,719.91
6,374.83
120,213.71
564,696.20
7,547,927.59

17. ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิประจ�ำปี					

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จ�ำนวน 185,569,144.81 บาท จะต้องจัดสรรเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 5 ไม่เกิน 10,000.00 บาท ส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิ ส่วนที่เหลือสหกรณ์อาจจัดเป็นรายการอื่นตามข้อบังคับต่อไป
18. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์					
สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป  โดยต้องด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือน อัตราไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 1
ของยอดเงินที่สหกรณ์รับฝากทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ดังนี้
ข้อ 26 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเมือ่ สิ้นปีทางบัญชี การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ให้จดั สรรเป็น
ทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราทีก่ ำ� หนดในกฎ
กระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีทเี่ หลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ำรองและค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทีป่ ระชุมใหญ่
อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ตามมูลค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วของ
สมาชิกแต่ละคนโดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลา
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน จ�ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ใน
ระหว่างปี
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(4) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์ดังต่อไปนี้
4.1 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
4.2 ทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
4.3 เป็นทุนเพื่อการจัดตั้งส�ำนักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า
(5) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
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คณะกรรมการด�ำเนินการจึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2559 ดังนี้
ปี 2559
%
บาท
18,556,994.89 10.00
10,000.00 0.01

รายการ

ปี 2558
บาท
16,882,348.20
10,000.00

%
10.16
0.01

102,236,716.85
37,495,425.38

61.50
22.56

1. เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
2. เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน       
  10,000 บาท
3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว ร้อยละ 6.125
114,342,265.47 61.62
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกร้อยละ 11.00
40,810,827.02 21.99
5. เป็นโบนัส
5.1 คณะกรรมการ
880,000.00 0.47
5.2 เจ้าหน้าที่
943,650.00 0.50
6. ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
556,707.43 0.30
7. ทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงาน
1,500,000.00 0.81
8. ทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
50,000.00 0.03
9. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของ
10,000.00 0.01
  ทุนเรือนหุ้น
700,000.00 0.38
10. ทุนศึกษาอบรม
7,088,700.00 3.82
11. ทุนเพื่อสวัสดิการ
120,000.00 0.06
12. ทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
185,569,144.81 100.00

440,000.00
0.26
795,450.00
0.47
498,715.97
0.30
1,000,000.00
0.60
50,000.00
0.03
10,000.00
0.01
700,000.00
0.42
6,000,000.00
3.61
120,000.00
0.07
166,238,656.40 100.00

ปี 2559
จ�ำนวนเงิน
%
18,556,994.89 10.00
155,153,092.49 83.61
9,468,700.00 5.10
1,823,650.00 0.98
10,000.00 0.01
556,707.43 0.30
185,569,144.81 100.00

ปี 2558
จ�ำนวนเงิน
%
16,882,348.20 10.16
139,732,142.23 84.06
7,880,000.00
4.74
1,235,450.00
0.74
10,000.00
0.01
498,715.97
0.30
166,238,656.40 100.00

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็นทุนส�ำรอง
เป็นของสมาชิก (เงินปันผล - เฉลี่ยคืน)
เป็นทุนด�ำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
รวม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแผนงานโครงการ และงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�ำปี 2560
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินงานในอนาคตของสหกรณ์ จึงได้ก�ำหนดแผนงานโครงการของสหกรณ์ขึ้นในช่วง
ระยะเวลาการด�ำเนินการ เพือ่ พัฒนาสหกรณ์  โดยค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆทีม่ ผี ลกระทบต่อสหกรณ์มาเป็นตัวก�ำหนด
ทิศทาง แล้วน�ำมาวางแผนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง  เป็นสหกรณ์ชั้นน�ำ  
เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง และเป็นที่พึ่งของสมาชิก และสังคมต่อไป

แผนงานโครงการ ประจ�ำปี 2560
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ล�ำดับ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการระดมเงินฝาก
ระดมทุนเรือนหุ้น

1. ประชาสัมพันธ์และออก
  บริการรับสมัครสมาชิก
  นอกสถานที่
2. รณรงค์เปิดรับสมาชิกใหม่
  และเปิดรับสมาชิกสมทบ
3. สหกรณ์ออกพบสมาชิกตาม
   หน่วยและสังกัด

- ค่าเอกสาร
  ประชาสัมพันธ์
- ค่าสถานที่
- ค่าพาหนะ
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

300,000

2

โครงการกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการออมและ
วันออมแห่งชาติ

1. รณรงค์ให้สมาชิกมีการออมเงิน
  เพิ่มทุนเรือนหุ้น
2. จัดท�ำแผ่นพับ/ ใบปลิว/ไวนิล
  ป้ายประชาสัมพันธ์
3. แจกของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วม
  โครงการ

- ค่าเอกสาร แผ่นพับ
   ป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าสนับสนุนสถานที่
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

100,000

3

โครงการพั ฒ นาเชื่ อ มโยง
เครือข่ายธุรกิจกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ

1. ติดต่อประสานงานกับ
  สถาบันการเงิน
2. จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ ต�ำ่
3. ท�ำ MOU  ระหว่างสหกรณ์
  พันธมิตร

- ค่าด�ำเนินการต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

100,000

4

โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
และครอบครัวสมาชิก

1. ก�ำหนดระเบียบให้ตรงตาม
  วัตถุประสงค์เพื่อการต่างๆ
2. จัดสวัสดิการใหม่ๆให้ครอบ   
  คลุมถึงครอบครัวสมาชิก

- ค่าสนับสนุนส่งเสริม
  กิจกรรมต่างๆ
  ของสมาชิก
- ค่าของขวัญของทีร่ ะลึก
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

200,000

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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ล�ำดับ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

5

โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านวิชาการแก่สมาชิก

1. ส�ำรวจความต้องการของ
  สมาชิก
2. ส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นวิชาการ
  แก่สมาชิก
3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้
   ความเหมาะสมกับโครงการ

-

6

โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์สมาชิก
กลุ่มเกษียณราชการ

1. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
  สิทธิต่างๆใหม่ๆแก่สมาชิก
  กลุ่มเกษียณอายุ
2. จัดสัมมนาเสวนารับทราบ
  ปัญหาต่างๆของสมาชิก
  ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดี
  ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์

- ค่าวิทยากร    
- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทน
  ผู้เข้าร่วมอบรม  
- ค่าเอกสาร   
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

150,000

7

โครงการซื้อและขยาย
ปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน

1. จัดซื้ออาคารส�ำนักงาน
2. ปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน
  และตกแต่งส�ำนักงาน

- ค่าจัดซื้ออาคาร
ส�ำนักงานใหม่
- ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย
  ในการปรับปรุง
  ตกแต่งอาคาร

10,000,000

8

โครงการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 5

1. เชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
   จากกรมส่งเสริมร่วมวิเคราะห์
   ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
  ภายใน
2. เชิญสมาชิกกรรมการเจ้าหน้าที่
  ร่วมระดมความคิดจัดท�ำแผน  
  กลยุทธ์ ฉบับที่ 5

-

9

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล และรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัว
สมาชิกทาง Server/เว็บไซด์

1. พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
2. พัฒนาดูแลรักษาโปรแกรม
  เครื่องคอมพิวเตอร์
3. พัฒนาการใช้งานโปรแกรม
  ของบุคลากร
4. ปรับปรุงดูแลระบบ
  Net work

- ค่าบริการผู้ดูแล
  ระบบฐานข้อมูล
- ค่าบริการดูแล
  รักษาโปรแกรม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
ค่าวิทยากร
ค่าเอกสารต่างๆ
ค่ากาแฟ/อาหารว่าง   
ค่าสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         

ค่าที่พัก
ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าเอกสาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

งบประมาณ
(บาท)
300,000

200,000

100,000

ล�ำดับ

แผนงาน/โครงการ

10

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่
ประจ�ำหน่วย

11

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

- ค่าวิทยากร    
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าตอบแทน
  ผู้เข้าร่วมอบรม  
- ค่าเอกสาร   
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

100,000

โครงการอบรมสมาชิ ก และ 1. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
สมาชิกใหม่
  บทบาท หน้าที่ สิทธิต่างๆ
  แก่สมาชิก
2. จัดประชุมเสวนาเพือ่ สร้างความ
  สัมพันธ์อันดี  เปิดโอกาสให้
  สมาชิกได้เสนอแนะ รับทราบ
  ข้อมูล ข่าวสารและ แสดง
  ความคิดเห็นต่างๆ

- ค่าวิทยากร    
- ค่าอาหารว่าง
- ค่าตอบแทน
  ผู้เข้าร่วมอบรม  
- ค่าเอกสาร   
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       

150,000

12

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่   ระบบงานเพิ่มความถูกต้อง
และผู้ตรวจสอบกิจการ
  ความแม่นย�ำ เพิ่มพูนทักษะ
  ของบุคลากรให้มศี กั ยภาพยิง่ ขึน้    
2. จัดสัมมนาดูงานสหกรณ์อื่น
  ที่เป็นสหกรณ์ต้นแบบ มีความ
  ส�ำเร็จในการบริหารงานสูง

-

ค่าวิทยากร
ค่าที่พัก    
ค่าอาหารเครื่องดื่ม  
ค่าเอกสาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

400,000

13

โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย 1. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสัมมนา
ธุรกิจ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์   ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจ
ต�ำรวจ ภาคใต้
  ภาคใต้
2. ร่วมกิจกรรมของชมรมสหกรณ์
  ออมทรัพย์ต�ำรวจภาคใต้
  ทุกรอบ 4 เดือน

-

ค่าธรรมเนียมชมรม
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร
ค่าเอกสาร
ค่าสถานที่
ค่าพาหนะ  
ค่าของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

400,000

1. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
  ระเบียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.
  สหกรณ์สิทธิต่างๆ เพื่อน�ำ
  ข้อมูลกระจายสู่สมาชิก
2. จัดประชุมเสวนาเพื่อแก้ไข
  ปัญหาต่างๆ ของสมาชิก
  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  เสนอแนะ เพื่อแก้ไข
  ปัญหาในการบริหารงาน

รายงานประจ�ำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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ล�ำดับ
14

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

- ค่าอาหาร/ เครือ่ งดืม่
- ค่าวิทยากร
- ค่าสถานที่
- ค่าเอกสาร   
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

300,000.-

โครงการให้ ส วั ส ดิ ก ารแก่ 1. จัดสวัสดิการใหม่ๆครอบคลุม
  ถึงสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

- ค่าของที่ระลึกต่างๆ
- ค่าการ์ดอวยพร
  เนื่องในโอกาสต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

100,000.-

2. จัดกิจกรรมส่งความสุขในวัน
  ส�ำคัญต่าง
3. ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรม
  ต่างๆ

16

17

งบประมาณ
(บาท)

โครงการเชือ่ มโยง  เครือข่าย 1. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสัมมนา
ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์   ชมรมสหกรณ์ในจังหวัด
  หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. ร่วมกิจกรรมของชมรมสหกรณ์
  ในจังหวัดทุกรอบ 3 เดือน
3. สนับสนุนกิจกรรมของชมรม
   สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

50,000.-  ค่าบริจาค สมทบทุน
โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ 1. เข้าร่วมกิจกรรมใน หน่วยงาน
   ส่งเสริมสนับสนุน
ความร่ ว มมื อ กั บ สั ง คมและ   และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ    กิจกรรมของชุมชน
ชุมชน
3. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง -  ค่าของที่ระลึก
  สหกรณ์ กับหน่วยงานในชุมชน
-  ค่ารับรองหน่วยงาน
   ที่เกี่ยวข้อง
-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โครงการกีฬาสานสายสัมพันธ์ 1. จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความ - ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่      100,000.  สัมพันธ์อันระหว่างสหกรณ์
- ค่าชุดกีฬา/อุปกรณ์  
2. เข้าร่วมกิจกรรมกับ ส�ำนักงาน
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม    
  สหกรณ์จังหวัด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
3. สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานอื่น
4. ร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง

18

110

โครงการกิจกรรม
วันสหกรณ์แห่งชาติ

1. จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ  
ประจ�ำปี
2. เข้าร่วมกิจกรรมกับส�ำนักงาน
  สหกรณ์จังหวัด
3. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วย
  ที่จัดกิจกรรมวันสหกรณ์
4. ร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์  
  ระหว่างสหกรณ์ในทุกภาคส่วน
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- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
- ค่าสนับสนุน
  กิจกรรมต่างๆ
  ระหว่างสหกรณ์
- ค่าชุดกีฬา/อุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

100,000.-

ล�ำดับ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
(บาท)

19

โครงการพั ฒ นาระบบไอที 1. เพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
สหกรณ์
2. เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง
  การเงิน
3. พัฒนาระบบไอทีต่างๆ
  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

1. ค่าเชื่อมโยงระบบ
2. ค่าพัฒนาระบบไอที
  ต่างๆ
3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1,500,000

20

โครงการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ 1. สนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบตั งิ าน 1.ค่าอุปกรณ์การปฏิบัติ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   ในส�ำนักงาน และอุปกรณ์การ หน้ า ที่ ข องข้ า ราชการ
ต�ำรวจ เช่น
ต�ำรวจทุกสถานี
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
- ค่าเสื้อสะท้อนแสง
- ค่ากรวยยาง
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์การปฏิบัติ
  หน้าที่อื่นๆ

1,000,000

21

โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์รว่ มกับ
กรมตรวจบัญชีและสหกรณ์
จังหวัด

1. หลักการบัญชีสหกรณ์เพิ่มพูน - ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
   ทักษะของบุคลากรให้มศี กั ยภาพ - ค่าวิทยากร
  เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบัติ - ค่าสถานที่
- ค่าเอกสาร   
  หน้าที่
2. จัดฝึกอบรมร่วมกับกรมตรวจ - ค่าของที่ระลึก
   บัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์จงั หวัด - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมแผนงาน 21 โครงการ เป็นเงินจ�ำนวน 15,950,000 บาท

300,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
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1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
   1.1 จ่ายเป็น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 14 อัตรา ประมาณ เดือนละ 358,000 บาท  
   1.2 จ่าย ค่าจ้างพนักงานท�ำความสะอาด 1 อัตรา
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
2. หมวดค่าตอบแทน
   2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จ�ำนวน 8,000 บาท/เดือน ปีละ 96,000 บาท
   2.2 ค่าตอบแทนรองประธาน 2 ท่าน @ 6,000 บาท/เดือน ปีละ 144,000 บาท
   2.3 ค่าตอบแทนเลขานุการ จ�ำนวน 6,000 บาท/เดือน ปีละ 72,000 บาท
   2.4 ค่าตอบแทนเหรัญญิก จ�ำนวน 6,000 บาท/เดือน ปีละ 72,000 บาท
   2.5 ค่าตอบแทนกรรมการ 6 ท่าน @ 5,000 บาท/เดือน ปีละ 360,000 บาท
   2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  2 ท่าน @ 5,000 บาท/เดือน ปีละ 120,000 บาท
   2.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 3 ท่าน @ 4,000 บาท/เดือน ปีละ 144,000 บาท
   2.8 เบี้ยประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ 11 คน @ 1,000 บาท/ครั้ง จ�ำนวน 30 ครั้ง ปีละ 330,000 บาท
   2.9 เบี้ยประชุมกรรมการอ�ำนวยการ 6 คน @ 500 บาท จ�ำนวน 24 ครั้ง ปีละ 72,000 บาท
      เบี้ยประชุมกรรมการศึกษา 5 คน @ 500 บาท/ครั้ง จ�ำนวน 24 ครั้ง ปีละ 60,000 บาท
      เบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน @ 500 บาท/ครั้ง จ�ำนวน 48 ครั้ง ปีละ 120,000 บาท
   2.10 เบี้ยประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จ�ำนวน 5 คน @ 500 บาท/ครั้ง จ�ำนวน 20 ครั้ง ปีละ 30,000 บาท
   2.11 เบี้ยประชุมกรรมการประเมินฯ จ�ำนวน 11 คน @ 500/ครั้ง จ�ำนวน 12 ครั้ง ปีละ 90,000 บาท
   2.12 เบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 500 บาท/ครั้ง
   2.13 เบี้ยเลี้ยงกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ คนละ 500 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 400 บาท
       เพื่อออกปฏิบัติงานภายในจังหวัด/เบี้ยเลี้ยงกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ คนละ  
       800 บาท เจ้าหน้าที่ คนละ 600 บาท เพื่อออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด  

รายการ

96,000.00
144,000.00
72,000.00
72,000.00
360,000.00
120,000.00
144,000.00
330,000.00
252,000.00
30,000.00
66,000.00
100,000.00
200,000.00

96,000.00
144,000.00
72,000.00
72,000.00
360,000.00
120,000.00
136,000.00
184,000.00
140,500.00
1,000.00
0.00
27,500.00
40,700.00

96,000.00
144,000.00
72,000.00
72,000.00
600,000.00
120,000.00
144,000.00
445,000.00
240,000.00
30,000.00
90,000.00
100,000.00
140,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั้ง
4,700,000.00
150,000.00
4,850,000.00

ใช้ไป

4,300,000.00 3,917,500.00
108,000.00
150,000.00
4,450,000.00 4,025,500.00

งบประมาณปี 2559

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2560 (1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)
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   2.14 ค่าที่พักตามระเบียบสหกรณ์ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการวันละ 2,200 บาท
       และเจ้าหน้าที่ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
   2.15 ค่าพาหนะตามระเบียบสหกรณ์ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
   2.16 จ่ายเป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
   2.17 จ่ายเป็น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิกซึ่งมาติดต่อและเยี่ยมเยือนสหกรณ์
   2.18 จ่ายเป็น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ส�ำหรับการท�ำงานนอกเวลาปกติ
   2.19 จ่ายเป็น ค่าสวัสดิการเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 14 คน @ 5,000 บาท ลูกจ้าง จ�ำนวน 1 คน 3,000 บาท
   2.20 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วย ตามระเบียบของสหกรณ์
   2.21 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่มาอยู่ประจ�ำการสหกรณ์ วันละ 1 คน @ 500 บาท
   2.22 จ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึกงานตามระเบียบสหกรณ์วันละไม่เกิน 100 บาท/คน
รวมหมวดค่าตอบแทน
3. หมวดวัสดุ
   3.1 ค่าแบบพิมพ์เช่น สัญญาต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ เครื่องเขียน ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ (เป็นสินทรัพย์)
รวมหมวดค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
   4.1 ค่าน�้ำประปาที่ใช้ในสหกรณ์
   4.2 ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสหกรณ์
   4.3 ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสหกรณ์
   4.4 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ส�ำหรับติดต่อสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของสหกรณ์
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

รายการ

50,000.00
80,000.00
200,000.00
200,000.00
73,000.00
750,000.00
130,000.00
30,000.00
3,699,000.00
400,000.00
400,000.00
10,000.00
150,000.00
100,000.00
300,000.00
560,000.00

0.00
0.00
70,000.00
80,000.00
138,844.98
200,000.00
75,964.00
200,000.00
63,000.00
73,000.00
723,500.00
750,000.00
117,500.00
130,000.00
14,400.00
20,000.00
3,946,000.00 2,605,328.98
263,789.80
263,789.80
2,743.48
110,421.91
42,147.62
213,875.00
369,188.01

400,000.00
400,000.00
5,000.00
150,000.00
100,000.00
200,000.00
455,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั้ง
  200,000.00

ใช้ไป
8,420.00

200,000.00

งบประมาณปี 2559
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5. ค่าใช้สอย
   5.1 ค่าตอบแทนสมาชิกเข้าร่วมวันประชุมใหญ่ ประมาณ 3,000 คน @ 1,000 บาท
      และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวันประชุมใหญ่
   5.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าธรรมเนียมในการรับส่งเงิน
   5.3 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และบุตร บิดามารดาของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์  
   5.4 ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์  
   5.5 ค่าซ่อมบ�ำรุงครุภัณฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้  
   5.6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
   5.7 ค่าประกันภัยอาคาร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 
   5.8 ค่าซ่อมแซมอาคารในกรณีช�ำรุด                   
   5.9 ค่าจัดท�ำวารสารประชาสัมพันธ์
   5.10 ค่าน�้ำมัน รถตู้,รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ค่าอะไหล่ ,ค่าบ�ำรุงรักษารถ ค่าฝากจอดรถ ค่าเบี้ยประกันภัย ทะเบียน
       พ.ร.บ.
   5.11 ค่าดูแลสัญญาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ สอ.มอ.  
   5.12 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   5.13 เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
   5.14 ค่าสัญญาดูแลซ่อมบ�ำรุงระบบคอมพิวเตอร์
   5.15 ค่าดูแลและปรับปรุงเว็บไซด์
   5.16 ค่าทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
   5.17 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
   5.18 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
   5.19 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี

รายการ

  4,500,000.00
350,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
50,000.00
300,000.00
200,000.00
250,000.00
100,000.00
100,000.00
15,000,000.00
50,000.00
50,000.00
2,000,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00

250,871.91
27,684.00
34,097.75
8,342.00
110,791.00
14,080.60
0.00
64,616.59
195,524.97
250,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
120,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
250,000.00

50,232.00
100,000.00
0.00
100,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
8,100.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
47,600.00
100,000.00
38,084.20
100,000.00
76,751.50
300,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั้ง

4,251,860.00

ใช้ไป

4,500,000.00

งบประมาณปี 2559
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   5.20 ค่าของใช้ส�ำนักงาน
   5.21 ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้
   5.22 เงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ
   5.23 ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้สมัครเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ ชสอ.
   5.24 ค่าใช้จ่ายทั่วไป กรณีที่ไม่เข้ากับหมวดรายจ่ายอื่นๆ  
รวมหมวดค่าใช้สอย
6. ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
   6.1 โครงการระดมเงินฝาก ระดมทุนเรือนหุ้น
   6.2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออม และวันออมแห่งชาติ
   6.3 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นๆ
   6.4 โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
   6.5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สมาชิก
   6.6 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มผู้เกษียณราชการ
   6.7 โครงการซื้อและขยายปรับปรุงอาคาร
   6.8 โครงการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5
   6.9 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกของ SERVER/เว็บไซด์
   6.10 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วย
   6.11 โครงการอบรมให้สมาชิกและสมาชิกใหม่
   6.12 โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ
   6.13 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภาคใต้
   6.14  โครงการสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   6.15 โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ

รายการ

ใช้ไป

300,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
150,000.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,500.00
0.00
0.00
0.00
26,400.00
20,300.00
109,045.00
408,589.60
91,099.60
29,900.00

23,356.00
100,000.00
0.00
200,000.00
0.00
15,000,000.00
0.00
300,000.00
276,742.70  
300,000.00
39,420,000.00 22,508,735.22

งบประมาณปี 2559

300,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
150,000.00
10,000,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
150,000.00
400,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00

   100,000.00
200,000.00
15,000,000.00
300,000.00
300,000.00
39,700,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั้ง
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200,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
0.00
150,000.00
600,000.00
65,759,000.00

22,750.00
100,000.00
50,000.00
1,100.00
0.00
50,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
96,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
150,000.00
39,380.01
580,000.00 159,230.01
52,801,000.00 31,027,646.41

งบประมาณปี 2560
ขอตั้ง
   50,000.00
100,000.00
100,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
300,000.00
15,950,000.00

ใช้ไป

0.00
50,000.00
0.00
0.00
35,900.00
50,000.00
0.00
0.00
736,160.00
1,000,000.00
0.00
0.00
3,550,000.00 1,518,894.20

งบประมาณปี 2559

หมายเหตุ : 1. เพื่อให้การด�ำเนินงานคล่องตัว ขออนุมัติให้มีการถัวจ่ายงบประมาณในหมวดรายจ่ายได้ทุกหมวด โดยยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
          2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติใช้จ่าย 20% ของงบประมาณเดิม เพื่อให้งานประจ�ำด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

   6.16 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน
   6.17 โครงการกีฬาสานสายสัมพันธ์
   6.18 โครงการกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
   6.19 โครงการพัฒนาระบบไอทีสหกรณ์
   6.20 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ทุกสถานี
   6.21 โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
7. หมวดครุภัณฑ์
   7.1 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
   7.2 ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 5 แถว
   7.3 ตู้เก็บเอกสาร
   7.4 โต๊ะ และเก้าอี้ส�ำนักงาน
   7.5 เครื่องโทรสาร
   7.6 เครื่องนับธนบัตร
   7.7 เครื่องพิมพ์ PASS BOOK 2 เครื่อง
   7.8 ครุภัณฑ์ทั่วไป
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

รายการ
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1. ประมาณการรายรับ
   ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้
   ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
   ผลตอบแทนจากการลงทุน
   เงินเฉลี่ยคืนจากชุมนุมฯ
   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   หนี้สงสัยจะสูญ - รับคืน
   รายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าหมวดรายการใด ๆ
รวมประมาณการรายรับ
2. ประมาณการรายจ่าย
   ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
   ค่าบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
   หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้
   ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์
   ค่าเสื่อมราคา - อาคารส�ำนักงาน
   ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร
   ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงคอมพิวเตอร์

รายการ

400,000,000.00
650,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
35,000.00
2,000,000.00
600,000.00
414,285,000.00
150,000,000.00
700,000.00
2,000,000.00
300,000.00
50,000.00
30,000.00
5,000.00
166,794,004.64
790,590.00
844,625.98
228,848.02
45,566.96
0.00
0.00

150,000,000.00
700,000.00
1,000,000.00
250,000.00
50,000.00
30,000.00
5,000.00

ปี 2560

381,283,130.72
612,786.06
2,212,884.75
1,434,569.59
35,500.00
0.00
262,406.19
385,841,277.31

รับ/จ่าย จริง

380,000,000.00
650,000.00
400,000.00
1,700,000.00
30,000.00
3,000,000.00
600,000.00  
386,380,000.00

ปี 2558

ประมาณการรายรับ รายจ่าย ก�ำไรประจ�ำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

20,000.00
200,000.00
20,000.00
300,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
15,000.00
152,615,000.00
180,964,000.00

ปี 2558

16,587.20
200,137.74
0.00
313,450.74
2,556.89
6,745.64
1,372.28
0.00
169,244,486.09
185,569,144.81

รับ/จ่าย จริง

20,000.00
200,000.00
20,000.00
300,000.00
10,000.00
50,000.00
5,000.00
15,000.00
153,705,000.00
194,821,000.00

ปี 2560

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ค่าเสื่อมราคา - เครื่องตกแต่งติดตั้งรถยนต์
   ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ
   ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  
   เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
   ซอฟแวร์ตัดจ่าย
   ส่วนปรับปรุงอาคารส�ำนักงานตัดจ่าย
   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
   สินทรัพย์ตัดจ�ำหน่าย
รวมประมาณการรายจ่าย
ประมาณก�ำไร (ขาดทุน)

รายการ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 51 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 62 คณะกรรมการด�ำเนินการ (3) และ
ข้อ 68 การพ้นจากต�ำแหน่ง (8) ไว้ดังนี้
ข้อความเดิม
ข้ อ 62 คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการคนหนึง่ และกรรมการอืน่ อีกสิบคน
รวมแล้วสิบเอ็ดคน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือก
จากสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงสมัคร
รับเลือกตั้งในการด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการ ดังต่อไปนี้
(1)-(2)
(3) สมาชิ ก ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการ
จะต้องเคยได้รับการเลือกตั้งในต�ำแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ห รื อ ผ่ า น
การอบรมความรู ้ ด ้ า นสหกรณ์ ที่ ท าง
สหกรณ์จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
(4)-(5)

ข้อความเดิม
ข้อ 68 การพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1)-(7)   
(8) รั บ ราชการนอกพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี
(9)-(10)

ข้อความใหม่

เหตุผล

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
ข้ อ 62 คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ ความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการคนหนึง่ และกรรมการอืน่ อีกสิบคน
รวมแล้วสิบเอ็ดคน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือก
จากสมาชิก  โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงสมัคร
รับเลือกตั้งในการด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการ ดังต่อไปนี้
(1)-(2)
(3) สมาชิ ก ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการ
จะต้องเคยได้รับการเลือกตั้งในต�ำแหน่ง
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์หรือผ่านการ
อบรมความรูด้ า้ นสหกรณ์ทที่ างสหกรณ์จดั
ขึน้ อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ และจะต้องเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการด�ำเนินการใน
รอบปีบัญชีนั้นอย่างน้อย 3 ครั้ง
(4)-(5)
ข้อความใหม่

เหตุผล

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ
ข้อ 68 การพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุ สหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และไม่เกิดความเสียหายต่อ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1)-(7)
(8) รั บ ราชการนอกพื้ น ที่ จั ง หวั ด สหกรณ์
สุราษฎร์ธานี แต่อาจด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่
เกินวันประชุมใหญ่ ของปีบัญชีนั้นๆ
   (9)-(10)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณา ขาย – ให้เช่า ที่ดิน ของสหกรณ์
ตามที่ได้มีมติคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 48 ประชุมครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ได้มีมติตกลงซื้อ
ที่ดินเพื่อสร้างส�ำนักงานสหกรณ์ จ�ำนวนเนื้อที่รวม 1 ไร่ 34.2 ตารางวา (434.2 ตารางวา) รวมทั้งสิ้น เป็นเงินจ�ำนวน  
18,500,000.- บาท นั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเงินทุนที่ได้จัดซื้อ คณะกรรมการด�ำเนินการชุด50 จึงได้มีมติให้น�ำที่ดินดังกล่าว เข้าเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาขออนุมัติขาย หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป และที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2558   
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ขายที่ดินในราคาไม่ต�่ำกว่าทุนเดิม หากในระยะเวลา 1 ปี
ไม่สามารถขายที่ดินได้ ให้น�ำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 อีกครั้ง นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จึงได้น�ำที่ดิน
ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อตั้งราคาขายและประกาศขาย จึงได้มีมติที่ประชุมให้ตั้งราคาขายที่ดิน จ�ำนวน
20,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ซึง่ ในระยะเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในการประกาศขายที่ดินของสหกรณ์ มีผู้มาติดต่อขอซือ้ ในราคา 12 ล้านบาท
ซึ่งต�่ำกว่าราคาทุน คณะกรรมการด�ำเนินการจึงได้น�ำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เพื่อทราบต่อไป
ดั้งนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการจึงได้น�ำที่ดินเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติขายหรือให้เช่าในระยะยาว 30 ปี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
2. ตามที่ สหกรณ์ได้เสนอขออนุมัติซื้อตึกแถวจ�ำนวน 2 ห้อง ที่ติดกับอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ ตามเหตุผลที่ว่า
: เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มีสินทรัพย์ 6 พันกว่าล้านบาท
แต่เนื่องจากส�ำนักงานเป็นตึกแถว 1 ห้อง มีพื้นที่คับแคบ บริการสมาชิกได้ไม่ดีเท่าที่ควร และไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสารส�ำคัญต่างๆของสหกรณ์ทมี่ อี ยูจ่ ำ� นวนมาก และเอกสารต่างๆของสหกรณ์จะมีเพิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี รวมทัง้ มีสมาชิกสามัญ
และสมาชิกสมทบเพิม่ ขึน้ จ�ำนวนมาก ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในภาพรวมของสมาชิกและประชาชนทัว่ ไป จึงขออนุมตั ิ
ซื้อตึกแถวจ�ำนวน 2 ห้อง ที่ติดกับอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติซื้อ นั้น
ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 ให้คณะกรรมการไปจัดหาทีด่ นิ อย่างน้อย 3 - 5 แปลง แล้วน�ำเข้าเสนอ
ทีป่ ระชุมใหญ่ในปีตอ่ ไป นัน้ สหกรณ์จงึ ได้จดั หาทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสม จ�ำนวน...............แปลง น�ำเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ พิจารณา
ต่อไป
		
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง การก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2560
อาศัยความตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด พ.ศ.2554
ข้อ 13 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ       
ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงานวงเงินก�ำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้กำ� หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ส�ำหรับปีใดก็ให้วงเงิน
กู้ยืมส�ำหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 14 การกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงินหรือ
โดยวิธีอื่นใด ส�ำหรับใช้เป็นทุนด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร ทั้งจะต้องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันตามข้อ 13
ในปีบัญชี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันประจ�ำปี จ�ำนวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
ในปีบญ
ั ชี 2559 คณะกรรมการด�ำเนินการมีความเห็นตรงกันว่า ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกันประจ�ำปี 2560
ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเท่าเดิมเพื่อใช้ในการบริหารงาน
สหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�ำปี 2560
เลขานุการ :

		

ตามค�ำแนะน�ำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วา่ ด้วยวิธกี ารคัดเลือกผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบ
บัญชีสหกรณ์ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี คัดเลือกเพื่อเสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ ตามความในข้อ 31 และ 32 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการ
ขอเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�ำปี 2560
จ�ำนวน 3 ราย ดังนี้

บริษัท

ประสบการณ์สอบบัญชีสหกรณ์

ระยะเวลา
ที่เข้าปฏิบัติงาน

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1. ส�ำนักงานสอบบัญชี
พี.พี.เอฟ. จ�ำกัด
อ.เมืองฯ จ.ตรัง
นางยุพิน ฟุ้งเฟื้อง

-

สอ.ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
สอ.กองบิน 56 จ�ำกัด
สอ.จังหวัดทหารบกนครศรีฯ จ�ำกัด
สอ.กองพลทหารราบที่ 5 นครศรีฯ
สอ.ต�ำรวจพัทลุง จ�ำกัด
สอ.ต�ำรวจนราธิวาส จ�ำกัด
ฯลฯ           

เ ข ้ า ต ร ว จ ส อ บ ด ้ ว ย ต น เ อ ง         
พร้อมผู้ช่วยครั้งละ 2 - 3 คน
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 2 วันท�ำการ

70,000.00

2. ส�ำนักงานสอบบัญชี
อาจารย์พรศรี ละงู
อ.เมือง จ.พัทลุง
นางพรศรี ละงู

-

สอ.ต�ำรวจสงขลา จ�ำกัด
สอ.ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
สอ.ต�ำรวจนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
สอ.ต�ำรวจสตูล จ�ำกัด
สอ.กองบิน 56 จ�ำกัด
ฯลฯ

เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อม
กับหัวหน้าสาย ครัง้ ละ 4 - 8 คน
อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่
น้อยกว่า 1 - 2 วันท�ำการ

90,000.00

3. บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จก.
นายอาภากร เทศพันธ์
2/123 ถ.ราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ

-

สอ.มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
สอ.ครูนครราชสีมา จ�ำกัด
สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
สอ.พนักงานทหารไทย จ�ำกัด
สอ.ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
ฯลฯ       

เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อม
กับหัวหน้าสาย ครัง้ ละ 3 - 5 คน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 3 - 5 วันท�ำการ

90,000.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ ตามแต่มีผู้เสนอ
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา………………..น.
						

(ลงชื่อ)……………………………............................................... ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)………………………….…............................................. เลขานุการ จด/บันทึก
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สหกรณ์

Cooperatives

สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด�ำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจ�ำเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม”
“สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 หมายความว่า คณะบุคคลซึง่ ร่วมกันด�ำเนินกิจการเพือ่ ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542
ดังนัน้ สหกรณ์จงึ ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ก้ปญ
ั หาในด้านการท�ำมาหากินทีเ่ หมือน หรือคล้ายๆ กัน หรือความต้องการ
บริการทีเ่ หมือนกันและเป็นปัญหาทีส่ มาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามล�ำพัง หรือตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ด�ำเนินการ ให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกว่าที่แต่ละคนเคยได้จากการด�ำเนินกิจการเองตามล�ำพัง

คุณค่าของสหกรณ์ Cooperative Values
"สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย
ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต
ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์"
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