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ระเบียบวาระที่

2
การรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2562

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
และได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่ให้สมาชิกตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งหากสมาชิก
ประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้นจึงถือว่าสมาชิก
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เอกสารแนบหน้า 78
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่

3
เรื่อง รับทราบรายงานแสดงผล
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ
ประจ�ำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบรายงานแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ฯ ประจาปี 2563

ในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ได้ดาเนิ นงานด้วยความมุ่งมัน่ ปรับปรุ งพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สมาชิก เพื่อความ
มัน่ คง ยัง่ ยืนของสหกรณ์ฯ ตลอดไป
ขอเสนอผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
1. จานวนสมาชิกสามัญ/ราย
2. จานวนสมาชิกสมทบ/ราย
3. ทุนเรื อนหุ ้น
4. ทุนสารอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝาก
7. เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
8. หุ น้ ทุน หุ ้นกู้ พันธบัตร
9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
10. สิ นทรัพย์รวม
11. กาไรสุ ทธิ ประจาปี

31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
เพิม่ /ลด
ร้ อยละ
13,732
13,956
(224)
(1.61)
13,564
14,375
(811)
(5.64)
5,319,436,760.00 5,151,029,670.00 168,407,090.00 3.27
1,067,730,841.00
958,920,841.00 108,810,000.00 11.35
258,502,465.96
232,838,273.70 25,664,192.26 11.02
13,784,605,912.31 14,188,722,696.05 (404,116,783.74) (2.85)
7,380,456,636.08 7,916,213,326.00 (535,756,689.92) (6.77)
13,264,583,553.59 11,149,604,950.33 2,114,978,603.26 18.97
48,230,000.00
179,860,000.00 (131,630,000.00) (73.18)
24,389,007,843.16 23,927,652,820.82 461,355,022.34 1.93
527,876,822.04
558,000,203.26 (30,123,381.22) (5.40)

2. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ สมาชิกทีจ่ ่ ายในปี 2563
ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก
สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
สวัสดิการถึงแก่กรรมของบุคคลใน
สวัสดิการเงินบาเหน็จสมาชิก
สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก
สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
สวัสดิการเพื่อสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด
สวัสดิการสมาชิกสาเร็ จการศึกษา

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จานวน
จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
131
10,350,130 32
64,000
4,946
16,321,800
246
492,000
382
1,146,000
391
736,500
66
66,000
28
28,000
25
25,000
3
3,000
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สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จานวน
จานวนเงิน จานวน
จานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
6
38,030
6,224
29,206,460
32
64,000

ประเภท
10. สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท/พิธีฮจั ญ์
11. สวัสดิการสงเคราะห์ภยั พิบตั ิ
รวม

3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิ กทีจ่ ่ ายในปี 2563
รายการ
ทุนรางวัลเรี ยนดี
ทุนส่ งเสริ มการศึกษาสมาชิกสามัญ
ทุนส่ งเสริ มการศึกษาสมาชิกสมทบ - พนักงานราชการ
- ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

จานวน (ทุน)
978
328
455
605
2,366

จานวนเงิน (บาท)
2,877,900
721,600
364,000
484,000
4,447,500

4. ทุนสาธารณประโยชน์ ทจี่ ่ ายในปี 2563
รายการ
บริ จาคสาธารณะกุศล
สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง
รวม

จานวนเงิน (บาท)
44,000
423,000
467,000

5. กองทุนช่ วยเหลือผู้คา้ ประกันหนีเ้ งินกู้สามัญทีจ่ ่ ายในปี 2563
รายการ
จ่ายช่วยเหลือสมาชิก

จานวนเงิน (บาท)
644,185

6. ประกันชีวติ กลุ่มทีจ่ ่ ายในปี 2563
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม 132 ราย บริ ษทั ฯ จ่ายค่าสิ นไหม
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จานวนเงิน (บาท)
53,003,535

7. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากและเงินกู้ ณ 31 ธันวาคม 2563
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท
อัตราดอกเบีย้ (%)
ออมทรัพย์
1.25
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุ ข
3.75
ประจา 3, 6, 12 เดือน*
2.75
ประจา 24 เดือน
3.45
เสี ยภาษีเงินฝาก




อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%)
ประเภท
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กูส้ ามัญ
กูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
กูส้ ามัญเพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว



มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กูฉ้ ุกเฉิ น
กูฉ้ ุกเฉิ นเพื่อการศึกษา

มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กูพ้ ิเศษ
กูพ้ ิเศษดอกเบี้ยจูงใจ 2 ปี แรก
กูท้ ุนส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ


อัตราดอกเบี้ย (%)
6.00
5.00
5.50
5.25
6.00
5.00
5.05
5.25
4.50
4.25
5.05


ไม่มีเฉลี่ยคืน
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ระเบียบวาระที่

4
รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563

รายงานการตรวจสอบกิจการ
รายงานการตรวจสอบกิ
จการจากัด
สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง
ากัด
สสหกรณ์
าหรับปีอสิอมทรั
่ 31 ธันวาคม จ2563
้ นสุ ดวัพนย์ทีกรมทางหลวง
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรี ยน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
เรี ยน ที่ปตามที
ระชุม่ใหญ่
สหกรณ์
ออมทรั
ย์กรมทางหลวง
ที่ ป ระชุ
ม ใหญ่
ส ามัญพประจ
าปี 2562 เมืจากั
่ อวัดน ที่ 14 กุ ม ภาพันธ์ 2563ได้เ ลื อกข้า พเจ้า เป็ นผู้
ตามที
่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ สอามั
ญประจ
2562 เมื่ อจวัากั
น ทีด่ 14
กุ มบภาพั
นธ์ ญ2563ได้
นผู้
ตรวจสอบกิ
จการของสหกรณ์
อมทรั
พย์กาปี
รมทางหลวง
สาหรั
ปี ทางบั
ชี สิ้นสุเดลืวัอนกข้
ที่ า31พเจ้ธันา เป็วาคม
ตรวจสอบกิ
การของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตกถุรมทางหลวง
จากัด สาหรับปี ทางบัญชี สิ้นรวมทั
สุ ดวัน้ งรายงานผลการ
ที่ 31 ธันวาคม
2563 นั้น ข้จาพเจ้
าได้เข้าตรวจสอบตามวั
ประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ
2563
นั้น ข้อาทีพเจ้
าได้มเข้คณะกรรมการด
าตรวจสอบตามวั
ประสงค์
และขอบเขตของการตรวจสอบ
รวมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบต่
่ประชุ
าเนิตนถุการเป็
นประจ
าทุกเดือน จึงขอเสนอสรุ ปผลการตรวจสอบกิ
จการ
ตรวจสอบต่
อทีดั่ปงระชุ
ประจาปี 2563
นี้ มคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือน จึงขอเสนอสรุ ปผลการตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2563 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1. วัตถุป1.1
ระสงค์
องการตรวจสอบหารงานของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
เพื่อขตรวจสอบการบริ
เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ท1.1ี่กาหนดไว้
สหกรณ์ท1.2ี่กาหนดไว้
เพื่อตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานเกี่ยวกับการเงิ น การบัญชี เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
เพื่อตรวจสอบการปฏิ
บตั ิงานเกี
สหกรณ์ 1.2
และตามหลั
กการควบคุมภายในที
่ดี ่ยวกับการเงิ น การบัญชี เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ 1.3
และตามหลั
กการควบคุมภายในที
่ดี
เพื่อตรวจสอบการปฏิ
บตั ิงานตามแผนและการใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณในรอบปี ที่ผา่ นมา
1.3 เพืเพื่อ่อตรวจสอบการปฏิ
บตั นิงงานอื
านตามแผนและการใช้
1.4
ตรวจสอบการดาเนิ
่น ๆ ของสหกรณ์ จ่ายเงินตามงบประมาณในรอบปี ที่ผา่ นมา
1.4 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
2.1
หารงานของคณะกรรมการด
าเนินาเนิ
การตามแผนงานและงบประมาณที
่กาหนดไว้
2.2 ตรวจสอบการบริ
ตรวจสอบระบบการควบคุ
มภายในเกี่ ยวกับการด
นงานและการดาเนิ นธุ รกิ จด้านต่
างๆของ
สหกรณ์ฯ2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุ มภายในเกี่ยวกับการดาเนิ นงานและการดาเนิ นธุ รกิ จด้านต่างๆของ
สหกรณ์ฯ2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
2.3 ตรวจสอบการด
าเนินของสหกรณ์
งานตามวัตฯถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการและมติ
ที่ประชุมใหญ่
ดาเนินการและมติ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
2.4 ตรวจสอบเอกสารหลั
กฐานการรัฯบ-จ่ายและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.4
ฐานการรับ-จ่วาเตอร์
ยและการบั
นทึกบัญชีฯที่เกี่ยวข้อง
2.5 ตรวจสอบเอกสารหลั
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงกานของคอมพิ
ที่ใช้ในสหกรณ์
2.5 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ฯ
3. ผลการตรวจสอบ
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การบริหารงานทัว่ ไป
3.1 การบริ
หารงานทั
3.1.1 สหกรณ์
ฯมีว่ กไปารแบ่งส่ วนงานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ง
ฯมีการแบ่
งส่าวทีนงานและก
าที่ความรับปผิฏิดบชอบของเจ้
าหน้
่ในแต่ละตาแหน่
ไว้อย่างชั3.1.1
ดเจนสหกรณ์
เหมาะสม
เจ้าหน้
่ มีความรู้ คาหนดหน้
วามสามารถและได้
ตั ิ งานตามที
่ได้ามทีอบหมายได้
อย่างง
งชัดเจน
เหมาะสม เจ้าหน้่กาทีาหนด
่มีความรู ้ ความสามารถและได้ปฏิ บตั ิงานตามที่ ได้มอบหมายได้อย่าง
ถูไว้กอต้ย่อางตามขั
้ นตอนของระบบงานที
ถูกต้องตามขั
ตอนของระบบงานที
่กาหนด
3.1.2้ นสหกรณ์
ฯมีการกาหนดข้
อบังคับและระเบียบเพื่อขึ้นถื อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
3.1.2วสหกรณ์
ฯมีการกาหนดข้อบังคับและระเบียบเพื่อขึ้นถื อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ไว้อย่างครบถ้
นและเหมาะสม
ไว้อย่างครบถ้
นและเหมาะสม
3.1.3วสหกรณ์
ฯมีการกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานด้านต่างๆให้คณะกรรมการรับผิดชอบไว้อย่าง
สหกรณ์
ฯมีกทารก
าหนดนโยบายการด
าเนิานึนงงานด้
านต่างๆให้
คณะกรรมการรั
ดชอบไว้
ชัดเจน เป็ น3.1.3
ไปตามวั
ตถุประสงค์
ี่กาหนดไว้
ในข้อบังคับ โดยค
ถึงผลประโยชน์
ของสมาชิ
กส่ วนใหญ่เป็บนผิหลั
ก อย่าง
ชัดเจน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่ วนใหญ่เป็ นหลัก
รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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3.2 การบริหารการเงิน และการบัญชี
3.2.1 การจัดทาบัญชี และรายงานทางการเงิน สหกรณ์ฯจัดทาบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด รวมทั้งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และเป็ นไปตามกาหนดเวลาที่ กฎหมายกาหนด โดยมี
ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุ รกิจของสหกรณ์ฯ
3.2.2 สหกรณ์ ฯได้จ่ายค่า ใช้จ่า ยตามงบประมาณรายจ่า ยที่ ที่ ประชุ มใหญ่ ได้ใ ห้ค วามเห็ นชอบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง และเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ โดยรวม
3.2.3 สหกรณ์ ฯ บัน ทึ ก บัญ ชี เ ป็ นปั จ จุ บ ัน และมี เ อกสารหลัก ฐานประกอบการลงบัญ ชี โ ดยรวม
ครบถ้วนสมบูรณ์ซ่ ึงเพียงพอและทันต่อความต้องการในการบริ หารงาน รวมทั้งมีการเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการอย่างเป็ นประจาทุกเดือน
3.2.4 สหกรณ์ฯ มีนโยบายเร่ งรัดติดตามลูกหนี้ที่คา้ งนาน และมีการกันสารองสาหรับรายจ่ายที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างรัดกุมและเหมาะสมตามระเบียบฯที่นายทะเบียนกาหนดไว้
3.3 ด้ านการเงิน การบัญชีและการควบคุมภายใน
จากการตรวจสอบโดยรวมพบว่า สหกรณ์ฯ มีการกาหนดระเบียบด้านการเงิ นและการบัญชี ไว้อย่าง
เหมาะสม และได้กาหนดขอบเขตหน้าที่ ค วามรับ ผิดชอบของงานแต่ ล ะด้า นไว้อย่า งชัดเจน รวมถึ งมี ก าร
ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่น
3.3.1 การรับ – จ่ายและการเก็บรักษาเงินสดเป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
3.3.2 การคิดค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สินเป็ นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
3.3.3 การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯเป็ นไปตามประกาศที่นายทะเบียนกาหนดไว้อย่าง
เหมาะสม
3.4 ด้ านการให้ สินเชื่อ
จากการตรวจสอบการให้สินเชื่ อของสหกรณ์ฯ พบว่า เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิ นให้กยู้ ืม
แก่สหกรณ์อื่นและสมาชิก เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ การ
ส่ งช าระหนี้ การบันทึกบัญชี ด้า นสิ นเชื่ อ การพิสู จน์ยอดลู กหนี้ คงเหลื อ การค านวณดอกเบี้ ยรั บ ครบถ้วน
ถูกต้อง
3.5 ด้ านการลงทุน
3.5.1 การลงทุนของสหกรณ์ฯ อยู่ภายใต้ มาตรา 62 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อกาหนดการฝากหรื อการลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
3.5.2 สหกรณ์มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ การคานวณผลตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน
3.5.3 ณ วันสิ้ นปี สหกรณ์ฯมีเงินลงทุนคงเหลือ จานวน 13,264,583,553.59 บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
คิดเป็ นร้อยละ 18.97 และมีรายได้จากการลงทุน จานวน 433,777,285.88 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.33 ของรายได้
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3.6 ด้ านการรับฝากเงินจากสมาชิก
3.6.1 ตรวจสอบการบันทึกบัญชี การรับฝากเงินและถอนเงินทุกประเภท รวมทั้งการเปิ ดบัญชี และ
ถอนปิ ดบัญชี เงินฝาก การลงลายมือชื่ อการฝากเงิน – ถอนเงิ น การเปรี ยบเทียบยอดเงิ นรับฝาก การคานวณ
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก รวมถึงการบันทึกบัญชีไปยังสมุดรายวันและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วน
3.6.2 ณ วันสิ้ นปี สหกรณ์ฯมีเงินรับฝากคงเหลือ จานวน 13,784,675,912.31 บาท ลดลงจากปี ก่อน
คิดเป็ นร้อยละ 2.85 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็ นเงิน 384,863,156.92 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.56 ของ
รายได้ การปฏิบตั ิงานในด้านรับฝากและถอนเงินอยู่ภายใต้การควบคุ มดูแลของฝ่ ายจัดการซึ่ งสหกรณ์ฯได้
ปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม
3.7 ด้ านทุนเรือนหุ้น
3.7.1 ณ วันต้นปี สหกรณ์ ฯมี ทุ นเรื อนหุ ้นคงเหลื อจ านวน 5,151,729,677.- บาท เพิ่ มขึ้ นระหว่างปี จานวน
168,477,797.- บาท มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จานวนเงิน 5,319,436,767.- บาท
3.7.2 การชาระค่าหุ ้น และการจ่ายคืนค่าหุ ้น เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สมาชิ กเข้าใหม่ และ
ลาออกมีการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการฯ การบันทึกบัญชีทุนเรื อนหุน้ การผ่านรายการในบัญชีแยกประเภท ถูกต้อง ครบถ้วน
3.8 ด้ านทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบ และอืน่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯมีทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆคงเหลื อจานวน
258,572,465.96 บาท การใช้จ่ายทุนสะสมต่างๆมีเอกสารหลักฐานการขอรับสวัสดิการของสมาชิก ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามระเบียบแห่งทุนนั้นๆ ตามที่สหกรณ์ฯกาหนด
3.9 ด้ านรายได้
รายได้ต่างๆเป็ นไปตามธุ รกิ จของสหกรณ์ ฯการค านวณและการบันทึ ก บัญชี รายได้ถูก ต้องและ
ครบถ้วน
3.10 ด้ านค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆเป็ นรายการปกติของการดาเนิ นงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การควบคุ มภายในเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายโดยรวมมีความรัดกุมและปลอดภัย รวมทั้งเป็ นไปตามระเบียบและมติที่ประชุมใหญ่อยูภ่ ายในวงเงิน
งบประมาณที่กาหนดไว้
4. การติดตามผลการตรวจสอบ
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดาเนิ นการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ระหว่างการตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิ จการประจาเดื อน ซึ่ งสหกรณ์ฯได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะทีส่ าคัญในเรื่องดังต่ อไปนี้
จากการตรวจสอบบัญชี ในระหว่างปี พบว่า สหกรณ์ฯมีบญั ชี เงินรอจ่ายคืนซึ่ งอยูร่ ะหว่างดาเนินการจ่าย
คืนสมาชิก อดีตสมาชิก ทายาทและ/หรื อเจ้าของเงินที่แท้จริ ง และบัญชีเงินรอตรวจสอบซึ่งเป็ นเงินรับโอนจาก
สมาชิก หรื อเป็ นเงินโอนเข้าบัญชี สหกรณ์ที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการติดตามหาสาเหตุ ซึ่ งเป็ นบัญชีคา้ งจ่ายอยูใ่ น
บัญชีเป็ นระยะเวลานาน
ทั้งนี้ ในปั จจุ บนั สหกรณ์ ฯ ได้จดั ทาประกาศ สหกรณ์ ออมทรั พย์กรมทางหลวง จากัด เรื่ อง เงิ นที่
รายงานประจำ
�ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพชย์ย์กรมทางหลวง
ด ซื13
สมาชิกโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
จากัด โดยผ่
านธนาคารพาณิ
เพื่อชาระหนีจำ�้ กัฝาก
้ อหุ ้น
และอื่นๆตั้งแต่ปีบัญชี 2554 – กันยายน 2563 ซึ่ งประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 และประกาศสหกรณ์ออม

คืนสมาชิก อดีตสมาชิก ทายาทและ/หรื อเจ้าของเงินที่แท้จริ ง และบัญชีเงินรอตรวจสอบซึ่งเป็ นเงินรับโอนจาก
สมาชิก หรื อเป็ นเงินโอนเข้าบัญชี สหกรณ์ที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการติดตามหาสาเหตุ ซึ่ งเป็ นบัญชีคา้ งจ่ายอยูใ่ น
บัญชีเป็ นระยะเวลานาน
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั สหกรณ์ ฯ ได้จดั ทาประกาศ สหกรณ์ ออมทรั พย์กรมทางหลวง จากัด เรื่ อง เงิ นที่
สมาชิกโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด โดยผ่านธนาคารพาณิ ชย์เพื่อชาระหนี้ ฝาก ซื้ อหุ ้น
และอื่นๆตั้งแต่ปีบัญชี 2554 – กันยายน 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 และประกาศสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมทางหลวง จากัด เรื่ อง เงินรอจ่ายคืนสมาชิ กที่ถึงแก่ กรรม ลาออก ให้ออกซึ่ งประกาศ ณ วันที่ 26
ตุลาคม 2563 และในกรณี ที่ไม่มีเจ้าของเงินดังกล่าวมาขอรับเงิน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าทุนสารอง โดย
ลงประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯและแจ้งผ่านทางหน่ วยงานต่างๆของกรม เพื่อให้การบันทึก
รายการทางบัญชีเป็ นไปอย่างเหมาะสมและเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ส่ วนข้อสังเกตอื่นๆ ที่ตรวจพบได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานของสหกรณ์ฯที่รับผิดชอบทราบเพื่อ
ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วในระหว่างการตรวจสอบ อนึ่ งสาหรับการตรวจสอบในครั้งนี้ ได้รับความร่ วมมือ
และอ านวยความสะดวกเป็ นอย่า งดี จ ากคณะกรรมการ และบุ ค ลากรในสหกรณ์ ฯ ทุ ก ระดับ ทางคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการจึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงลักษณ์ ไชยยศ)
ผูต้ รวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่

5
พิจารณาคัดเลือก และก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่ าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับการตรวจสอบ
อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชี รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่อธิ บดี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กาหนดคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีไว้ ดังนึ้
1. ผูเ้ สนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี ต้องไม่อยูใ่ นสังกัดเดียวกับผูต้ รวจสอบกิจการหรื อรับงานตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ที่เดียวกัน
2. ต้องเป็ นผูส้ อบที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
4. ที่ประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ อาจคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี ไว้เป็ นการสารองด้วยกรณี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สหกรณ์เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์พบว่า
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวถูกกล่าวหาและอยูร่ ะหว่างการพิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
สาหรับปี นี้ มีผสู ้ มัครสอบบัญชี สหกรณ์ ประจาปี 2564 ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการ ได้พิจารณา
ข้อมูลที่เสนอการสอบบัญชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี แล้ว เห็ นสมควรให้นารายชื่ อผูส้ มัคร
จานวน 2 ราย เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
รายชื่ อผู้เสนอสอบบัญชี ประจาปี 2564
บุคคล/สถานที่
ชื่อผู้เสนอสอบบัญชี
ค่ าธรรมเนียม (บาท)
1. บริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
นายมนตรี ช่วยชู
180,000.-บาท
2. บริ ษทั เอส.เอ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จากัด นายภาคภูมิ งามพิทกั ษ์กุล
180,000.-บาท
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สหกรณ์
1. ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการนับคะแนนจานวน 3 คน
2. ที่ประชุ มใหญ่คดั เลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจากข้อเสนอบริ การสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีราย
ใดได้คะแนนสู งสุ ดจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และผูส้ อบ
บัญชีสารองจะเป็ นผูส้ อบบัญชี กรณี ผสู ้ อบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
 ข้อมูลรายละเอียดของผูเ้ สนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี ประกอบในการพิจารณา หน้ าถัดไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. คัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2564
2. กาหนดค่าธรรมเนียมของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2564
มติทปี่ ระชุ ม
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รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี
ราคาต่ อปี
ชื่อผู้สอบบัญชี

ลาดับที่ 1
บ. มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
180,000.-บาท
นายมนตรี ช่วยชู
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214

180,000.-บาท
นายภาคภูมิ งามพิทกั ษ์กุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11272

ชื่อผู้สอบบัญชีสารอง

นางสาวฉัตราภรณ์ ลีลคั รานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365

นายพงษ์สันต์ วานิชพงษ์พนั ธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5555

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาหนด ซึ่งกาหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในจรรยาบรรณของ
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบเป็ นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ รวมถึงการใช้วธิ ี การ ดังต่อไปนี้
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดผลาด
2. ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดง
ความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง
จัด ท าขึ้ นโดยคณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์

ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดในจรรยาบรรณของผูส้ อบ
บัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบเป็ นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ รวมถึงการใช้วธิ ีการ
ดังต่อไปนี้
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดผลาด
2. ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดง
ความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง
จัด ท าขึ้ นโดยคณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์

ลาดับที่ 2
บ. เอส.อ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จากัด
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รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี
ราคาต่ อปี
ชื่อผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชีสารอง
ขอบเขตการตรวจสอบ

จานวนผู้เข้ าตรวจสอบ
ระยะเวลาเข้ าตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชี

บริการอืน่ ๆ

18

ลาดับที่ 1
บ. มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
4. สรุ ป เกี่ ย วกับ180,000.-บาท
ความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัช่ญวชียชูสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง
นายมนตรี
าเนินการสหกรณ์
ผูของคณะกรรมการด
ส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
่ 3214 และจาก
หลั ก ฐานการบั
ด้ รั บ ว่ า มี ค วามไม่
นางสาวฉั
ตราภรณ์ญ ชีลีลทคัี่ ไรานนท์
นอนที
ญที่เกี่ ่ ย10365
วกับเหตุการณ์
ผูแน่ส้ อบบั
ญชี่มรีสับาระส
อนุญาคั
าตเลขที
หรื อ สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ
ตรวจสอบโดยสอดคล้
บมาตรฐานการ
สงสัยอย่างมีนยั สาคัญอต่งกั
อความสามารถของ
สอบบั
และระเบี
่อธิบอดีเนืก่อรมตรวจ
สหกรณ์ญใชีนการด
าเนิยนบที
งานต่
งหรื อไม่
บั5.ญประเมิ
ชีสหกรณ์
ก
าหนด
ซึ
่
ง
ก
าหนดให้
ง
น การน าเสนอโครงสร้ตาอ้ งและ
ปฏิ
ตั ิตามข้อกาหนดในจรรยาบรรณของ
เนื้ อบหาของงบการเงิ
นโดยรวม รวมถึ ง การ
ผูเปิส้ ดเผยข้
อบบัญอชีมูสลหกรณ์
การตรวจสอบเป็
นไป น
ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนประเมิ
ตามมาตรฐานการสอบบั
ญชีและระเบีกยารณ์
บที่ ที่
ว่างบการเงิ นแสดงรายการและเหตุ
อธิ
รมตรวจบั
ญชีสหกรณ์
เกิดบขึดี้ นกโดยถู
กต้องตามที
่ควรหรืกาหนด
อไม่
รวมถึ
ง
การใช้
ด
ุ
ล
ยพิ
น
ิ
จ
และการสั
งเกตและ
ตรวจสอบด้วยตนเองและทีมงานผู
ช้ ่ วยสอบ
สงสั
ย
เยี
ย
่
งผู
ป
้
ระกอบวิ
ช
าชี
พ
ตลอดการ
บัญชี 4-8 คน
ตรวจสอบ
รวมถึ
งการใช้วธิ ีการ ดังต่อไปนี้
ปี ละ 6 ครั้ง ครั
้ งละไม่นอ้ ยกว่า 2-4 วันทาการ
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีทุก
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) ให้สหกรณ์ทราบ
ข้อผิดผลาด
2. ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดง
2. รายงานการสอบบัญ ชี ป ระจ าปี ตาม
ความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ระยะเวลาการแสดงความเห็ น ต่ อ งบ
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
การเงิ น และส่ ง มอบรายงานการสอบบัญ ชี
บัญชี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ใช้
หลัง จากสหกรณ์ ไ ด้จ ัด ท างบการเงิ น เสร็ จ
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
สมบูรณ์แล้วภายใน 3 วัน
บัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง
าในด้านการบริ หาเนิ
ารการเงิ
จั1.ด ทให้าขึค้ าแนะน
นโดยคณะกรรมการด
น การน
การบัญ ชี ต ามที่ เห็ น สมควรโดยไม่ ถื อเป็ น
สหกรณ์
ค่าบริ การพิเศษแต่อย่างใด กรณี มีขอ้ สังเกต
ทางการเงิ นการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ ที่ พ บใน
ระหว่า งการตรวจสอบจะแจ้ง ให้ ส หกรณ์
และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ท ราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ลาดับที่ 2
บ. เอส.อ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จากัด

4. สรุ ป เกี่ ย วกับ180,000.-บาท
ความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบั
ชีสาหรั
นายภาคภู
มิ ญงามพิ
ทกั บษ์การด
กุล าเนินงานต่อเนื่อง
าเนิเลขทะเบี
นการสหกรณ์
และจาก
ผูของคณะกรรมการด
ส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ยน 11272
หลั ก ฐานการบั
ที่ ไพด้นั รธุั บ์ ว่ า มี ค วามไม่
นายพงษ์
สันต์ วานิญชชีพงษ์
่ ยวกับเหตุการณ์
นอนที
าคัญที่เกี่ 5555
ผูแน่ส้ อบบั
ญชี่มรีสับาระส
อนุญาตเลขที
หรื อ สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ
ตรวจสอบโดยสอดคล้
บมาตรฐานการ
สงสัยอย่างมีนยั สาคัญอต่งกั
อความสามารถของ
สอบบั
และระเบี
่นายทะเบี
ยน อไม่
สหกรณ์ญใชีนการด
าเนิยนบที
งานต่
อเนื่องหรื
สหกรณ์
กาหนด
กาหนดให้ตอ้ งปฏิาบงและ
ตั ิ
5. ประเมิ
น การนซึ่งาเสนอโครงสร้
ตามข้
อกาหนดในจรรยาบรรณของผู
ส้ อบงการ
เนื้ อหาของงบการเงิ
นโดยรวม รวมถึ
บัเปิญดเผยข้
ชีสหกรณ์
นไปตาม น
อมูลทีการตรวจสอบเป็
่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนประเมิ
มาตรฐานการสอบบั
ญชีและระเบียบนาย
ว่างบการเงิ นแสดงรายการและเหตุ
การณ์ ที่
ทะเบี
ย
นสหกรณ์
รวมถึ
ง
การใช้
ด
ุ
ล
ยพิ
เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่ นิจและ
การสั
งเกตและสงสั
ยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิ
ชาชีพ
ตรวจสอบด้
วยตนเองและผู
ช้ ่ วยจานวนไม่
ตลอดการตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วธิ ีการ
น้อยกว่า 4 คน
ดัอย่งต่างน้
อไปนี
อยปี้ ละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า
1.3-5ระบุ
วันแทละประเมิ
าการ นความเสี่ ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
พร้อมวิเคราะห์งบการเงินในเชิงการบริ หาร
ข้อผิดผลาด
ให้สหกรณ์ทราบทั้งนี้เพื่อเป็ นประโยชน์แก่
2. ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน
สหกรณ์ พร้อมให้คาปรึ กษาแนะนาระบบ
ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
การควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันมิให้
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
สหกรณ์ถูกหน่วยงานกากับดูแลทักท้วงได้
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดง
2. รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตาม
ความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ด าเนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
หลั ง จากที่ ส หกรณ์ ส่ งงบการเงิ น พร้ อ ม
บัญชี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ใช้
รายละเอียดประกอบงบการเงินโดยสามารถ
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
แสดงความเห็นภายใน 15 วันทาการ
บัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง
คาแนะน
าในด้านการบริ หาเนิ
ารการเงิ
จั1.ดให้
ท าขึ
น การน
้ นโดยคณะกรรมการด
การบัญชี ตามที่เห็ นสมควร โดยไม่ถือเป็ น
สหกรณ์
ค่าบริ การพิเศษแต่อย่างใด กรณี มีขอ้ สังเกต
ทางการเงิ นการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ ที่ พ บใน
ระหว่า งการตรวจสอบจะแจ้ง ให้ส หกรณ์
และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ท ราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี
ราคาต่ อปี
ชื่อผู้สอบบัญชี
ชืประสบการณ์
่อผู้สอบบัญชีสารอง
ขอบเขตการตรวจสอบ

ลาดับที่ 1
บ. มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
2. เข้าร่ วมประชุ180,000.-บาท
มใหญ่หรื อประชุม
คณะกรรมการด
นายมนตรี
ช่วยชูาเนินการทุกครั้งตามที่
ผูสหกรณ์
ส้ อบบัญร้อชีงขอ
รับอนุญาตเลขที่ 3214
รับงานตรวจสอบบั
หกรณ์ ดังนี้
นางสาวฉั
ตราภรณ์ ญลีชีลสคั รานนท์
สอ.ข้ญาชีราชการกระทรวงศึ
กษาธิการ จก.
ผู-ส้ อบบั
รับอนุญาตเลขที่ 10365
- สอ.พนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
ตรวจสอบโดยสอดคล้
- สอ. สานักงาน ก.พ.องกั
จากับดมาตรฐานการ
สอบบั
ญชีฬแาลงกรณ์
ละระเบียมบที
บดีกยรมตรวจ
- สอ.จุ
หาวิ่อทธิยาลั
จากัด
บั- ญชีสอ.พนั
สหกรณ์
ก
าหนด
ซึ
่
ง
ก
าหนดให้
อ้ งด
กงานบริ ษทั การบินไทย จตากั
ปฏิ
ตั ิตามข้อกาหนดในจรรยาบรรณของ
- บสอ.กรมการขนส่
งทางบก จากัด
ผู-ส้ อบบั
ญ
ชี
ส
หกรณ์
การตรวจสอบเป็
สอ.กรมส่ งเสริ มการเกษตร
จากัด นไป
ตามมาตรฐานการสอบบั
- สอ.มหาวิทยาลัยศรี นญคริชีนและระเบี
ทรวิโรฒยบที
จก.่
อธิ
สหกรณ์
- บชุดีมกนุรมตรวจบั
มสหกรณ์ญอชีอมทรั
พย์แกห่าหนด
งประเทศไทย
รวมถึ
ง
การใช้
ด
ุ
ล
ยพิ
น
ิ
จ
และการสั
งเกตและ
- สอ.ครู ลพบุรี จากัด
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิ
ฯลฯ ชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ รวมถึงการใช้วธิ ีการ ดังต่อไปนี้
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดผลาด
2. ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดง
ความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง
จัด ท าขึ้ นโดยคณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์

ลาดับที่ 2
บ. เอส.อ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จากัด

2. เข้าร่ วมประชุ180,000.-บาท
มใหญ่หรื อประชุม
คณะกรรมการด
าเนิทนกั การทุ
นายภาคภู
มิ งามพิ
ษ์กุล กครั้งตามที่
ผูสหกรณ์
ส้ อบบัญร้อชีงขอ
รับอนุญาต เลขทะเบียน 11272
รับงานตรวจสอบบั
ชีสพหกรณ์
นายพงษ์
สันต์ วานิชญพงษ์
นั ธุ์ ดังนี้
จากัด ่ 5555
ผู-ส้ สอ.กรมศุ
อบบัญชีรลับกากร
อนุญาตเลขที
- สอ.กรมบัญชีกลาง จากัด
ตรวจสอบโดยสอดคล้
- สอ.แท๊กซี่สยาม จากัอดงกับมาตรฐานการ
สอบบั
ชีและระเบี
บทีด่พระนครศรี
นายทะเบียนอยุธยา
- สอ.ตญารวจภู
ธรจังยหวั
สหกรณ์
ซึ่งกาหนดให้
ตอ้ งปฏิ
บตั ิ
- สอ.ผูก้ปาหนด
ฏิ บ ัติ ง านองค์
ก ารขนส่
ง มวลชน
ตามข้
กาหนดในจรรยาบรรณของผู
ส้ อบ
กรุ งอเทพ
จากัด
บั- ญสอ.พนั
ชีสหกรณ์
การตรวจสอบเป็
กงานแอมเวย์
จากัด นไปตาม
มาตรฐานการสอบบั
ญชีและระเบี
ยบนาย น ท
ออากาศนวมิ
- สอ.โรงเรี ยนนายเรื
ทะเบี
กษัยตนสหกรณ์
ริ ยาธิราช จรวมถึ
ากัด งการใช้ดุลยพินิจและ
การสั
งเกตและสงสั
เยีย่ ษงผู
ชาชี
- สอ.พนั
กงานกลุ่มยบริ
ทั ป้พรีระกอบวิ
ไซซ จากั
ดพ
ตลอดการตรวจสอบ ฯลฯ
รวมถึงการใช้วธิ ีการ
ดังต่อไปนี้
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดผลาด
2. ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดง
ความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง
จัด ท าขึ้ นโดยคณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่

6
พิจารณาเลือกตั้ง
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งและกาหนดค่ าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564

ตามข้ อบั งคั บสหกรณ์ ข้ อ 65. ผู้ ตรวจสอบกิ จการ ให้ ที่ ประชุ มใหญ่ เลื อกตั้งสมาชิ กหรื อ
บุคคลภายนอกซึ่ งมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในด้านธุ รกิ จ การเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรื อหน่ วยงานอื่นที่ได้รับการรั บรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการของสหกรณ์ จานวน
หนึ่ งคนหรื อหลายคนแต่ไม่เกินห้าคน หรื อหนึ่งนิ ติบุคคล หรื อเป็ นคณะผูต้ รวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี เป็ นปี ๆ ไป
กรณี เลื อกคณะผูต้ รวจสอบกิ จการต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่ งต้องเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาไม่ต่ า
กว่าปริ ญญาตรี ดา้ นการเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย
ข้ อ 65/2 การดารงตาแหน่ งผู้ต รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิ จการอยู่ในตาแหน่ งได้มี
กาหนดเวลาหนึ่ งปี ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้
ส าหรั บ ปี หนี้ มี ผู ้ส มัค รเป็ นผู้ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ ป ระจ าปี 2564 ซึ่ งที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดและจากข้อมูลที่เสนอการตรวจสอบกิจการตลอดจนค่าตอบแทนแล้วเห็ นสมควรนาเสนอรายชื่ อ
ผูส้ มัครจานวน 2 ราย เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
รายชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
บุคคล/นิติบุคคล
1. นางนงลักษณ์ ไชยยศ
2. นายบัณฑูร ชุนสิ ทธิ์

ชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ
นางนงลักษณ์ ไชยยศ
นายบัณฑูร ชุนสิ ทธิ์

ค่ าตอบแทน (บาท)
150,000.150,000.-

สถานภาพของผู้สมัคร
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ

หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1. ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิก เพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจานวน 3 คน
2. ผูต้ รวจสอบกิจการรายใดได้คะแนนสู งสุ ดก็จะได้เป็ นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการประจาปี 2564 และผูท้ ี่ได้คะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสารอง
 ข้อมูลรายละเอียดของผูเ้ สนอชื่อเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ประกอบในการพิจารณา หน้ าถัดไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจาปี 2564
2. กาหนดค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2564
มติทปี่ ระชุ ม
รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่ อเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2564
รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ
ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ
วุฒิการศึกษา

ลาดับที่ 2
นางนงลักษณ์ ไชยยศ
นางนงลักษณ์ ไชยยศ
ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(สาขาการบัญชี)
ม.เกริ ก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9194
และผูส้ อบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน
TA000217
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่
4109
หลักสู ตร “ผูต้ รวจสอบกิจการ”
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ที่กาหนดในข้อบังคับ
สหกรณ์ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้
1. สอบทานและประเมินประสิ ทธิภาพระบบ
การควบคุมภายในของสหกรณ์วา่ เหมาะสม
และเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน และการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประเมิน
ความเสี่ ยง แล้วพิจารณากาหนดขอบเขตและ
วิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม
2. ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่นการให้สินเชื่อ
การรับฝากเงินเป็ นต้น ศึกษาการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรื อไม่
เพียงใด ติดตามว่ามีการจัดการคาคู่มือในการ
ทางานแต่ละฝ่ ายหรื อไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอันควร
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลทรัพย์สินและ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า

การอบรม
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ
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ลาดับที่ 3
นายบัณฑูร ชุ นสิ ทธิ์
นายบัณฑูร ชุนสิ ทธิ์
ปริ ญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณั ฑิต
ปริ ญญาโท การวางแผนภาคและเมือง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
- รับจ้างอิสระ
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่
02309
หลักสู ตร “ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์” (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี
2. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีท้งั
บัญชีคุมยอด บัญชียอ่ ยและรายละเอียด
ประกอบตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้ง
ปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและ
ข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
3. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
การบัญชี ตามกฎหมายสหกรณ์ขอ้ บังคับ
และระเบียบสหกรณ์
4. ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านด้า นอื่ น ๆ
ของสหกรณ์ ไ ด้แ ก่ ด้า นการบริ ห ารและ
การจัดการการดาเนิ นธุ รกิ จ การปฏิ บ ัติ
ตามแผนงาน การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณ
การปฏิบตั ิงานให้เป็ น
ไปตามกฎหมายข้อบัง คับ ระเบี ย บและ
มติของที่ประชุมต่างๆ ของสหกรณ์
5. ติดตามผลดาเนิ นงานของสหกรณ์เพื่อ
เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน
ของสหกรณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น

รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่อเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2564
รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ
ชื่ อผู้ตรวจสอบกิจการ
วุฒิการศึกษา

ลาดับที่ 2
นางนงลักษณ์ ไชยยศ
กษณ์ ไชยยศ
4.นางนงลั
ติดตามผลการบริ
หารงานของคณะกรรมการ
ดปริาเนิญนญาตรี
การ เพืบริ่อประกอบการพิ
หารธุ รกิจบัณฑิจตารณาเสนอ
ปรั
บปรุ งแผนงาน
(สาขาการบั
ญชี) นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนประสิ
ทธิ ภาพในการบริ หารการงาน
ม.เกริ ก
5. จัดทารายงานการตรวจสอบกิจการให้
ครอบคลุ
มเรืก่ อสหกรณ์
งที่ตรวจสอบตาม
1- 4
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็ นสมาชิ
ฯ
6.- เป็เข้นาร่ผูวส้ มประชุ
นการ
อบบัญมชีคณะกรรมการด
รับอนุญาต เลขทีาเนิ
่ 9194
เป็ และผู
นประจส้ อบบั
าทุกเดืญอชีนภาษี
และเข้
วมประชุยมนใหญ่
อากราร่เลขทะเบี
เพืTA000217
่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบ
กิ- จได้
การรับทีการขึ
่นาเสนอต่
่ประชุ
้น ๆ
นผูมต้ นัรวจสอบ
้ นทะเบีอทียนเป็
าตรวจสอบด้
วยตนเอง/มอบหมายให้
การเข้ าปฏิบัติงานตรวจสอบ 1. กิจเข้การกั
บกรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์ เลขที่
่วยเข้าตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ผูช้ 4109
กิจการ
ครั
า 2 วันทจาการ
การอบรม
หลั้ งกละไม่
สู ตร น“ผูอ้ ตยกว่
้ รวจสอบกิ
การ”
2.
า ร่ วมประชุ
(ชุมนุเข้
มสหกรณ์
ออมทรัมกั
พย์บแคณะกรรมการ
ห่งประเทศไทย)
ดปฏิาเนิบนตั ิงการและจั
ารายงานผลการตรวจสอบ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
านให้เป็ นดทไปตามอ
านาจหน้าที่และ
กิความรั
จการเสนอคณะกรรมการด
าเนินอการทุ
ตรวจสอบกิจการ
บผิดชอบ ที่กาหนดในข้
บังคับกครั้งที่
เข้
าตรวจสอบกิ
การ ่ องต่อไปนี้
สหกรณ์
รวมทั้งจในเรื
3.
เข้าร่ วมประชุ มใหญ่นประสิ
สามัญทประจ
าปี ของ
1. สอบทานและประเมิ
ธิภาพระบบ
สหกรณ์
้ งจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
การควบคุรวมทั
มภายในของสหกรณ์
วา่ เหมาะสม
กิและเพี
จการเสนอต่
อที่ปบระชุ
ามัญและการ
ประจาปี
ยงพอสาหรั
การดมใหญ่
าเนินสงาน
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประเมิน
ความเสี่ ยง แล้วพิจารณากาหนดขอบเขตและ
วิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม
2. ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่นการให้สินเชื่อ
การรับฝากเงินเป็ นต้น ศึกษาการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
จัข้ดอทบัารายงานผลการตรวจสอบกิ
จการหรื อไม่
การจัดทารายงานผลการ
งคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ประจ
าเดืติอดน/ประจ
เป็ นดไปตามค
า
ตรวจสอบ
เพียงใด
ตามว่ามีาปีการจั
การคาคู่มาแนะน
ือในการ
ทีท่นางานแต่
ายทะเบีลยะฝ่นสหกรณ์
ายหรื อไม่กาหนด
โดยจะรายงานให้
ให้
ค
าแนะน
าด้
า
นการบริ
ห
การให้ บริการอืน่
ทราบในโอกาสอันควร ารงาน ภาษีอากร
และการควบคุ
มภายในสหกรณ์
3. ตรวจสอบการควบคุ
ม ดูแลทรัพย์สินและ
านวนท150,000.-บาท
ค่ าธรรมเนียมการตรวจสอบ จการใช้
รัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่
คิ
ด
ตามระยะเวลาและแรงงานที
่ใช้ม้ (รวมค่
กิจการ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุ
ค่า า
เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ)
รายชื่อผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ

ลาดับที่ 3
นายบัณฑูร ชุ นสิ ทธิ์
นายบัณฑูร ชุนสิ ทธิ์
ปริ ญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณั ฑิต
ปริ ญญาโท การวางแผนภาคและเมือง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
- รับจ้างอิสระ
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่
02309
1. เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้งโดยคณะทางานอย่าง
น้หลั
อยกสู2-3ตรคน“ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
2.ออมทรั
ตรวจสอบโดยผู
รวจสอบกิ
จการและ)
พย์” (มหาวิทต้ ยาลั
ยเกษตรศาสตร์
คณะซึ
่ งเป็ นทีมงานทีก่มต้ีปอระสบการณ์
จาก
1. ตรวจสอบความถู
งสมบูรณ์ของ
การตรวจสอบกิ
จการสหกรณ์
และเป็
เอกสารหลักฐานทางการเงิ
น การบั
ญชีนผู้
ที2.่ ผ่ตรวจสอบการบั
า นการอบรมและขึ
ทะเบี ย นเป็
นทึก้ นรายการบั
ญชีทนผู
้งั ้
ตรวจสอบกิ
ญชีสหกรณ์
บัญชีคุมยอดจการกั
บัญชีบยกรมตรวจบั
อ่ ยและรายละเอี
ยด
่
3.ประกอบตลอดจนทรั
ให้ ค าแนะน าให้ คพาปรึ
ก
ษาเกี
ย
ย์สิน หนี้สินทัวกั
้ง บ
ระบบควบคุ
มภายในระบบบั
ญชี ฯลฯ
ปวงของสหกรณ์
เพื่อทราบฐานะและ
4.ข้อเท็
ท ารายงานผลการตรวจสอบกิ
จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ งจการ
เสนอต่
อ คณะกรรมการทุ
ก เดืานการเงิ
อ นและน
3. ตรวจสอบการปฏิ
บตั ิงานด้
เสนอรายงานต่
อที่ประชุมใหญ่ประจ
การบัญชี ตามกฎหมายสหกรณ์
ขอ้ บัาปีงคับ
5.และระเบี
วิเคราะห์
รายงานทางการเงินและบัญชี
ยบสหกรณ์
เสนอผลการด
าเนิ นงานและสถานะการเงิ
4. ตรวจสอบการปฏิ
บ ัติ ง านด้า นอื่ นนๆ
การแนะน
าแก้
นประโยชน์
ต่ อ
ของสหกรณ์
ไ ด้ไแขที
ก่ ด่ เ้าป็นการบริ
ห ารและ
สหกรณ์
การจัดการการดาเนิ นธุ รกิ จ การปฏิ บ ัติ
จัตามแผนงาน
ดทารายงานผลการตรวจสอบกิ
จการ
การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณ
ประจ
/ ประจ
การปฏิาเดืบอตั นิงานให้
เป็ าปี
น เป็ นไปตาม
คไปตามกฎหมายข้
าแนะนาที่นายทะเบี
อบัยนสหกรณ์
ง คับ ระเบีกยาหนด
บและ
่
ให้
ค
าปรึ
ก
ษาเกี
ย
วกั
บ
ระบบการควบคุ
มติของที่ประชุมต่างๆ ของสหกรณ์ ม
ภายในระบบบั
ชี นฯลฯ
5. ติดตามผลดญาเนิ
งานของสหกรณ์เพื่อ
จเสนอแนะการปรั
านวน 150,000.- บาท
บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน
คิของสหกรณ์
ดตามระยะเวลาและแรงงานที
่ใช้ (รวม
ให้ดียงิ่ ขึ้น
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) โดยขอรับ
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รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์
อมทรั
พย์ กรมทางหลวง
กัด12,500.-บาท
ค่าอบริ
การเป็
นรายเดือน ๆจำ�ละ
1. นางสาววารุ ณี วุฒิสาร
1. นายสมบัติ มีเวช

สหกรณ์
จัดทารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
จัดทารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
การจัดทารายงานผลการ
ประจาเดืยอดข้น/ประจ
าปี เป็้ เสนอชื
นไปตามค
าแนะน
า ประจ
าเดือน /าปีประจ
าปี เป็ นไปตาม
ตรวจสอบ
รายละเอี
อมูลของผู
่อเป็ นผู
้ตรวจสอบกิ
จการประจ
2564
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
คาแนะนาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
รายละเอี
ยดการเสนอ
ลาดับทีห่ ารงาน
2
าดับบระบบการควบคุ
ที่ 3
ให้คาแนะนาด้านการบริ
ภาษีอากร ให้คาปรึ กษาเกี่ยลวกั
ม
การให้
บริการอื
น่
บริการตรวจสอบกิจการ และการควบคุ
นางนงลั
กษณ์ ไชยยศ
นายบัญณชี ฑูฯลฯ
ร ชุ นสิ ทธิ์
มภายในสหกรณ์
ภายในระบบบั
ชืค่่อาธรรมเนี
ผู้ตรวจสอบกิ
จการ
นางนงลั
กษณ์ ไชยยศ
ฑูร ชุนสิ ทบาท
ธิ์
จานวน 150,000.-บาท
จนายบั
านวนณ150,000.ยมการตรวจสอบ
คิดญตามระยะเวลาและแรงงานที
่ใช้ บ(รวม
วุกิฒจการ
ิการศึกษา
ปริ
ญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต่ใช้ (รวมค่า คิปริดตามระยะเวลาและแรงงานที
ญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ณั ฑิต
เบี้ยเลี้ยง และค่
ค่ปริาเบีญ้ ยญาโท
เลี้ยง และค่
าพาหนะ) โดยขอรัอบง
(สาขาการบั
ญชี)าพาหนะ)
การวางแผนภาคและเมื
ค่สถาบั
าบริ กนารเป็
นรายเดือพนระจอมเกล้
ๆ ละ 12,500.-บาท
ม.เกริ ก
เทคโนโลยี
าเจ้าคุณ
1. นางสาววารุ ณี วุฒิสาร
1.ทหารลาดกระบั
นายสมบัติ มีงเวช
รายชื่อผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ญจิตต์ ฯยงค์พนั ธุ์ชยั
2.- ไม่นางเนตรนภางค์
นาจิตรไทย
คุกิณ
สมบัติของผู้สมัคร
-2.เป็นางสาวเจริ
นสมาชิกสหกรณ์
เป็ นสมาชิกสหกรณ์
จการ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรจับากัอนุดญปีาต2558-2563
เลขที่ 9194
- รัรบับจ้คัาดงอิเลืสอระ
สอ.กรมทางหลวง
ได้
กให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
ประสบการณ์ในการ
และผูส้ อบบัจญ
อากร เลขทะเบียน
- ได้ทางบั
รับการขึ
ทะเบีย2563
นเป็ นดัผูงต้นีรวจสอบ
สอ.เอไอเอส
ากัชีดภปีาษี2561-2563
ในปี
ญชี้ น2555้
ตรวจสอบกิจการ
TA000217
กิจการกั่ อบสารแห่
กรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์จากั
เลขที
สอ.ไทยน
สอ.การสื
งประเทศไทย
ด ่
้ าทิพย์ จากัด ปี 2563
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
02309
สอ.ธนาคารเพื
่อการเกษตรและสหกรณ์
กิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่
การเกษตร จากัด
4109
สอ.องค์การเภสัชกรรม จากัด
การอบรม
หลักสู ตร “ผูต้ รวจสอบกิจการ”
หลักสู ตร “ผูต้ ฒรวจสอบกิ
สอ.กรมการพั
นาชุมชนจจการสหกรณ์
ากัด
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) สอ.ข้
ออมทรั
พย์” (มหาวิ
าราชการส่
วนท้ทยาลั
องถิย่นเกษตรศาสตร์
จังหวัด )
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่และ ปทุ
1. ตรวจสอบความถู
มธานี จากัด กต้องสมบูรณ์ของ
ตรวจสอบกิ
จการ
ความรั
บผิดชอบ
ที่กาหนดในข้
บังคัสบหกรณ์ ตรวจสอบกิ
เอกสารหลักจฐานทางการเงิ
การบัางาน
ญชี
เพื
่ อ ส่ งเสริ
มและสนั
บ สนุ นอให้
การสหกรณ์ดว้ นยคณะท
แนวคิ
ดในการตรวจสอบ
สหกรณ์ รวมทัเ้งป้ในเรื
่ องต่อไปนี
ตรวจสอบการบั
นทึกอรายการบั
ชีท้ งั
สามารถบรรลุ
าหมายได้
ตามวั้ ตถุประสงค์ ด้2.านต่
างๆ ด้วยทีมงานมื
อาชี พเพื่อญให้
กิจการ
สอบทานและประเมิ
ทธิภงาพระบบ
บัญดธรรมาภิ
ชีคุมยอดบบัาลในหน่
ญชียอ่ ยและรายละเอี
ยด
ที1.่กาหนดเป็
นองค์กรที่มนีคประสิ
วามโปร่
ใส มีการ เกิ
วยงาน
การควบคุ
ภายในของสหกรณ์
เหมาะสม
บริ
หารจัดมการที
่ดี สามารถพัฒวา่ นาองค์
กรได้ ประกอบตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้ง
และเพี
บการด
าเนิทนธิงาน
และการ
อย่
างมียปงพอส
ระสิ ทาหรั
ธิภาพ
ประสิ
ผลมากยิ
ง่ ขึ้น ปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประเมิน ข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
ความเสี่ ยง แล้วพิจารณากาหนดขอบเขตและ 3. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
วิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม การบัญชี ตามกฎหมายสหกรณ์ขอ้ บังคับ
2. ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพการ และระเบียบสหกรณ์
ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่นการให้สินเชื่อ 4. ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านด้า นอื่ น ๆ
การรับฝากเงินเป็ นต้น ศึกษาการปฏิบตั ิงาน ของสหกรณ์ ไ ด้แ ก่ ด้า นการบริ ห ารและ
ของเจ้าหน้าที่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
การจัดการการดาเนิ นธุ รกิ จ การปฏิ บ ัติ
ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรื อไม่ ตามแผนงาน การใช้จ่ายเงิ นงบประมาณ
เพียงใด ติดตามว่ามีการจัดการคาคู่มือในการ การปฏิบตั ิงานให้เป็ น
ทางานแต่ละฝ่ ายหรื อไม่ โดยจะรายงานให้
ไปตามกฎหมายข้อบัง คับ ระเบี ย บและ
ทราบในโอกาสอันควร
มติของที่ประชุมต่างๆ ของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลทรัพย์สินและ 5. ติดตามผลดาเนิ นงานของสหกรณ์เพื่อ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า
ของสหกรณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
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ระเบียบวาระที่

7
พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2563
                 คณะกรรมการด�ำเนินการขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2563
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ตามรายละเอียดในหน้าถัดไป
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

พันต�ำรวจเอกหญิง สมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์
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ระเบียบวาระที่

8
พิจารณา อนุมตั ิ การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2563

กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2563 เป็ นไปตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542,แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 และข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทำงหลวง จำกัด ในปี 2563 สหกรณ์ฯมีกำไรสุ ทธิ 527,876,822.04 บำท คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ได้พิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ตำมรำยกำรในตำรำง ดังนี้
ตารางการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2563

ปี 2563
บาท
1 ทุนสำรอง
2 ค่ำบำรุ งสันนิบำตสหกรณ์ฯ
3 เงินปั นผลตำมหุ้นที่ชำระแล้วตำมระยะเวลำ
ในปี 2563 ร้อยละ 5.90(ในปี 2562 ร้อยละ 6.30)
4 เงินเฉลี่ ยคืนร้อยละ 18.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้

ปี 2562
%

บาท

%

105,576,000.00
30,000.00
304,098,500.00

20.00
0.01
57.61

108,810,000.00
30,000.00
313,799,482.00

19.50
0.01
56.24

55,170,683.00

10.45

68,810,138.00

12.33

2,454,500.00
8,178,325.00
37,000,000.00
7,000,000.00

0.44
1.47
6.63
1.25

1,500,000.00
6,000,000.00
500,000.00
3,917,758.26
558,000,203.26

0.27
1.07
0.09
0.70
100.00

ที่ชำระในระหว่ำงปี 2563(ในปี 2562 ร้อยละ 18)

5 เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุ ทธิ
5.1 โบนัสกรรมกำร
2,322,800.00
0.44
5.2 โบนัสเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
7,740,780.00
1.47
6 ทุนสวัสดิกำรหรื อสงเครำะห์ฯ
37,000,000.00
7.01
7 ทุนส่ งเสริ มกำรศึกษำ
7,000,000.00
1.32
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ
8 ทุนสำธำรณประโยชน์
1,500,000.00
0.28
9 กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ำฯ
6,000,000.00
1.14
10 ทุนส่ งเสริ มและพัฒนำอำชีพ
500,000.00
0.09
11 ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผล
938,059.04
0.18
กำไรสุ ทธิ
527,876,822.04 100.00
หมายเหตุ ข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จากัด ข้ อ 71 วรรค 3

กำไรสุทธิ ประจำปี ของสหกรณ์ฯซึ่ งคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรรตำมข้อ 70
หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจำนวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่ำวให้จดั สรรเป็ นทุนสำรองทั้งสิ้ น

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
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1.91%

10.03%

20.00%

57.61%
10.45%

เงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืน
ทุนสำรอง
ทุนสะสม
กรรมการและจทน.
รวมทั้งสิ้น

%
57.61
10.45
20.00
10.03
1.91
100
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9
พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ประจ�ำปี 2564

ระเบีระเบี
ยบวาระที
่ 11 ่ 9 พิจพิารณาอนุ
มัตมิ ตัประมาณการรายรั
บ -บรายจ่
ายายประจ
ยบวาระที
จารณาอนุ
ิ ประมาณการรายรั
- รายจ่
ประจ�าปีำปี2563
2564
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
ประมาณการรายรับ ประจาปี 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริ ง

รับจริ ง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

สู งกว่า/(ต่ากว่า)

ปี 2564

คาชี้ แจงประกอบ

ประมาณการ
1

ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิ กกู้

466.59

437.24

(29.35)

412.32 เงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิ ก ณ 31 ธ.ค. 63
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิ น

7,115.51 ลบ.

เงินกู้พิเศษ

247.30 ลบ.

อัตราดอกเบีย้
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิ น 5.00 % - 6.00 %
เงินกู้พิเศษ
2

ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้

6.04

2.68

(3.36)

3.50 % - 5.25 %

1.40 เงินให้ สหกรณ์ อื่นกู้ ณ 31 ธ.ค.63
จานวน

48.23 ลบ.

อัตราดอกเบีย้
3

ดอกเบี้ยเงินฝากประจา

18.00

18.00

0.00

3.60 %

17.41 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 500.00 ลบ.
ครบกาหนดปี 64 =

สอ. ตารวจแห่ งชาติ จากัด

200.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.60 %
4

เงินปั นผลหุ ้นชุมนุมสหกรณ์

11.13

11.16

0.03

11.13 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
อัตราเงินปั นผล

5

ดอกเบี้ยเงินฝากประจา ชสอ.

131.28

133.40

2.12

210.00 ลบ.

5.30 %

63.30 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 2,750.00 ลบ.
ฝากเพิ่มปี 63

=

870.00 ลบ.

ถอนก่ อนกาหนด 63 = 600.00 ลบ.
ครบกาหนดปี 64 = 1,750.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 2.40 % - 4.15 %
6

ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

9.96

10.00

0.04

9.92 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 252.28 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.75 % - 5.125 %

7

ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บริ ษทั ปตท. จก.

6.55

6.57

0.02

2.10 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 60.00 ลบ.
ครบกาหนดปี 64 =

60.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 4.00 %

รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริ ง

รับจริ ง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

สู งกว่า/(ต่ากว่า)

ปี 2564

คาชี้ แจงประกอบ

ประมาณการ
8

ดอกเบี้ยหุ้นกูบ้ . เจริ ญโภคภัณฑ์ฯจก.

39.65

39.76

0.11

38.34 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 945.00 ลบ.
ครบกาหนดปี 64 =

65.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.05 % - 5.00 %
9

ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. ปูนซิเมนต์ไทย จก.

4.20

4.99

0.79

3.53 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 168.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่มปี 63

= 68.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 64 =

100.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.80 % - 3.25 %
10 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. ไทยออยส์ จก.

4.77

4.78

0.01

3.66 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
ครบกาหนดปี 64

100.00 ลบ.
30.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 4.61 % - 4.84 %
11 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ้านปู จก.

44.06

44.18

0.12

35.37 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

895.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 64 =

70.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 4.00 % - 5.40 %
12 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. การบินไทย จก.

79.00

14.11

(64.89)

0.00 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

1,950.00 ลบ.

เข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการศาลล้มละลายกลาง
13 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ.บางจากคอร์ ปอเรชัน่ จก.

8.49

10.73

2.24

10.15 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

275.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่มปี 63

100.00 ลบ.

=

ครบกาหนดปี 64 =

50.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.40% - 5.35 %
14 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บ.ไออาร์ พีซี จก.

3.97

3.97

0.00

1.40 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

80.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 64 =

80.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 4.96 %
15 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ.น้ าตาลมิตรผล จก.

14.42

14.46

0.04

14.42 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

340.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.99 % - 4.80 %
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ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริ ง

รับจริ ง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

สู งกว่า/(ต่ากว่า)

ปี 2564

คาชี้ แจงประกอบ

ประมาณการ
16 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บ.ซี พีออลส์ จก.

56.08

58.54

2.46

53.71 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

1,290.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 63 =

100.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 64 =

100.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.50 % - 5.35 %
17 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บ.พีทีทีโกลฯ จก.

3.60

30.29

26.69

38.51 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

1,180.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 63 =

1, 100.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 64 =

80.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.99% - 4.50 %
18 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บ.ไทคอนฯ จก.

1.67

1.68

0.01

1.68 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 50.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.35 %

19 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ.ศรี ตรังฯ จก.

1.55

1.55

0.00

0.59 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
ครบกาหนดปี 64 =

50.00 ลบ.
50.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.10%
20 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บ. เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ จก.

19.47

21.09

1.62

21.42 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 595.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่ม ปี 63 =

80..00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.43 % - 4.40 %
21 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. อินโดราม่า จก.

34.87

35.00

0.13

34.91 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 825.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.75% - 4.39 %

22 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ.ทางด่วน

2.37

2.37

0.00

และรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จก.
23 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ.ระบบขนส่ งมวลชน

60.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.95 %
6.97

6.98

0.01

6.97 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

180.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.87 %

กรุ งเทพ จก.
24 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ ป จก.

2.37 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

1.18

1.18

0.00

1.18 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 30.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.94 %

25 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. อมตะบีกริ มเพาเวอร์

12.33

12.36

0.03

290.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 4.01% - 4.79 %

(ระยอง) จากัด
26 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. ปูนซิ เมนต์นครหลวง จก.

12.33 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

11.52

11.55

0.03

11.52 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

280.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.65 % - 4.26 %

รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ลาดับ

ประมาณการ

รับจริ ง

รับจริ ง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

สู งกว่า/(ต่ากว่า)

ปี 2564

รายการ

คาชี้ แจงประกอบ

ประมาณการ
27 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บ. ช. การช่าง จากัด

14.94

16.91

1.97

19.96 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
ลงทุนเพิ่ม ปี 63 =

565.00 ลบ.
150.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.12 % - 3.80 %
28 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. เบทาโกร จากัด

2.02

4.23

2.21

7.64 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
ลงทุนเพิ่ม ปี 63 =

235 .00 ลบ.
175.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.00 - 3.37 %
29 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

2.28

2.28

0.00

2.28 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

75.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.04 %
30 ดอกเบี้ยหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ธ. กรุ งไทย จากัด

10.80

10.83

0.03

10.80 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 300.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.40 % -3.70%

31 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ .บีกริ มบีไอพีเพาเวอร์ 1 จากัด

3.77

3.64

(0.13)

3.40 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 89.55 ลบ.
ครบกาหนดปี 63 =

5.97 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.95 %
32 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ .บีกริ มบีไอพีเพาเวอร์ 2 จากัด

3.77

3.64

(0.13)

3.40 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
ครบกาหนดปี 63 =

89.55 ลบ.
5.97 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.95 %
33 ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ . ไทยเบฟเวอเรจ จากัด

7.78

7.80

0.02

7.78 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

200.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.62 % - 4.16 %
34 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

10.03

10.50

0.47

10.03 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 225.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 4.17 % - 4.62 %

35 ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ . บีทีเอส โฮลดิ้ง จากัด

2.51

3.96

1.45

11.93 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
ลงทุนเพิ่ม ปี 63 =

365.00 ลบ.
300.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.11 - 3.86%
36 ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ . ซี พีเอฟ (ไทยแลนด์) จากัด

11.14

12.68

1.54

15.25 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน
ลงทุนเพิ่ม ปี 63 =

370.00 ลบ.
100.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 4.00% - 4.18%
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ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริ ง

รับจริ ง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

สูงกว่า/(ต่ากว่า)

ปี 2564

คาชี้ แจงประกอบ

ประมาณการ
37 ดอกเบี้ยหุ้นกูบ้ . โกลบอลเพาเวอร์ ฯ จากัด

6.18

6.19

0.01

6.18 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

190.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.25%
38 ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ บ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ จก.

0.00

2.40

2.40

6.49 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

190.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.34 % - 3.46 %
39 ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ . ราชกุ๊ป จากัด

0.00

0.28

0.28

1.73 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

60.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.61 - 2.94%
40 ดอกเบี้ยหุ ้นกูบ้ . เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด

0.00

1.00

1.00

1.02 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน

205.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.88 - 4.20%
41 รายได้อื่น ๆ

1.00

0.80

(0.20)

0.80 -รายได้ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
-รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร/สหกรณ์ฯ
- รายได้ค่าธรรมเนี ยมเงินฝาก/ค่าธรรมเนี ยมบัตร
-รายได้ ค่าประกันภัย /รายได้ อื่น ๆ

รวม

1,075.94

1,025.76

(50.18)

918.33
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ประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2564
(ไม่ รวมดอกเบีย้ จ่ าย)
(หน่ วย : ล้านบาท)
ลาดับ
1

รายการ
หมวดเงินเดือน

ประมาณการ

จ่ ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

คงเหลือ

ปี 2564

22.67

20.67

2.00

คาชี้แจงประกอบ

21.18
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
1.2 สมทบประกันสังคม
1.3 กองทุนเงินทดแทน

2

3

หมวดค่าตอบแทน

7.70

5.64

2.06

7.76

2.1 ค่าผูช้ ่วยเหลืองานสหกรณ์

2.1 ค่าผูช้ ่วยเหลืองานสหกรณ์

2.2 ค่าจัดทาหนังสื อรายงานประจาปี

2.2 ค่าจัดทาหนังสื อรายงานประจาปี

2.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

2.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

2.5 ค่าผูส้ อบบัญชี

2.5 ค่าผูส้ อบบัญชี

2.6 ค่าผูต้ รวจสอบกิจการ

2.6 ค่าผูต้ รวจสอบกิจการ

2.7 ค่าเจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลา

2.7 ค่าเจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลา

หมวดค่ าใช้ สอย

10.85

4.91

5.94

10.85
3.1 ค่าฝึ กอบรมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
3.2 ค่าซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องครุ ภณั ฑ์
3.3 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.4 ค่าประกันชี วิตเจ้าหน้าที่รับ-ส่ งเงิน
3.5 ค่าบารุ งรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3.6 ค่าทาความสะอาดสานักงาน
3.7 ค่าไฟฟ้ า
3.8 ค่าบริ การโทรศัพท์
3.9 ค่าสื่ อสาร
3.10 ค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน
3.11 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
3.12 ค่าใช้จ่ายพบสมาชิ ก
3.13 ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
3.14 ค่ารับรอง
3.15 ค่าน้ ามันรถและค่าซ่อมบารุ ง
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(หน่ วย : ล้านบาท)
ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

จ่ ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

คงเหลือ

ปี 2564

คาชี้แจงประกอบ
3.17 ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ(รถตู)้
3.18 ค่าธรรมเนี ยมรายปี ATM
3.19 ค่าใช้จ่ายดาเนิ นคดี
3.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

4

หมวดค่ าวัสดุสานักงาน

1.20

0.79

0.41

1.20
- ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุใช้
งานซึ่ งมีราคาไม่เกินหน่วยละ 5,000 บาท

5

หมวดค่ าครุ ภณ
ั ฑ์

12.20

5.15

7.05

8.20
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

เครื่ องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่ อง
เครื่ องตรวจนับธนบัตร 2 เครื่ อง
เครื่ องพริ้ นเตอร์ , แฟกซ์, สแกนเนอร์
ค่าเครื่ องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ค่าเครื่ องสารองไฟ/Hard Disk/อื่น ๆ

6

หมวดค่ าปรับปรุงอาคารสานักงาน

4.00

0.00

4.00

4.00

7

หมวดค่ าใช้ จ่ายที่มิอาจคาดหมาย

0.50

0.00

0.50

8

งบกลาง

1.20

0.63

0.57

0.50 - ค่ าใช้ จ่ายที่มิได้คาดหมายล่ วงหน้ า
ไม่ อยู่ในหมวดใดๆ เป็ นรายจ่ ายที่
ตั้งไว้ หรือมีเหตุจาเป็ นโดยเร่ งด่วน
1.20
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

60.32

37.79

22.53

รวม

54.89

หมายเหตุ 1. ทุกหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุ ภณั ฑ์ให้ถวั จ่ายได้ในหมวดครุ ภณั ฑ์
2. กรณี ข้ ึนปี งบประมาณใหม่ ขออนุมตั ิใช้จ่ายงบดาเนิ นการปี งบประมาณที่ผา่ นมา เพื่อให้งานประจาดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
จนกว่าจะได้รับอนุมตั ิงบประมาณใหม่ ปี ถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุ ม

ระเบียบวาระที่

10
พิจารณาอนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือ
ลงทุนในหลักทรัพย์ทคี่ ณะกรรมการ
พัฒนาการ สหกรณ์แห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาการนาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ทคี่ ณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติให้ ความเห็นชอบ ประจาปี 2564

ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62(7) บัญญัติวา่ “ให้สหกรณ์ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นได้
ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด”
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิ ชย์ และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่ ง
ประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรไทย
“ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้” หมายความว่า ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หุ น้ กู้
“หุ น้ กู”้ หมายความว่า หุ ้นกูท้ ี่มีหลักประกันหรื อหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ น้ กูท้ ี่มี
อนุพนั ธ์แฝง และหุ น้ กูไ้ ม่กาหนดอายุไถ่ถอน
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
(2) ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัลหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็ นผูส้ ลักหลังหรื อรับอาวัล โดยไม่มีขอ้ จากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่ธนาคารซึ่ งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็ นผูอ้ อก
(4) บัตรเงินฝาก หรื อใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ซึ่ ง
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกันการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้น้ นั ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ น
้ กู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทั จัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และอยูใ่ นการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตร 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้(ณ 31 ธ.ค.63
สหกรณ์มีทุนสารอง 1,067.73 ล้านบาท)
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ข้อ 5 การฝากหรื อลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อกาหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 อยูก่ ่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นการฝากหรื อลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารการลงทุนของสหกรณ์ฯเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดงั กล่าวข้างต้น และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
คณะกรรมการดาเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ
สามารถนาเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 4ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่

11
พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ
อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 1111

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ ฯอาจกู้ยมื ประจาปี 2564

ตามนัยข้อ 28 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กาหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่กาหนดวงเงินกูย้ มื สาหรับปี
หนึ่ง ๆ ไว้ตามความจาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้
เห็นชอบวงเงินกูย้ มื สาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื สาหรับปี ก่อนไปพลาง”
สาหรับในปี งบประมาณ 2564 คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ขอกาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกันประจาปี ในวงเงินไม่เกิน 9,500 ล้านบาท
ทั้งนี้เพื่อเสริ มสร้างสภาพคล่องในการบริ หารธุ รกิจได้ตามแผนงาน และสามารถรองรับการ
ขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่

12
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารแนบ
ระเบียบวาระที่

2

1

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง
สมาชิกสามัญทั้งหมด
สมาชิกสามัญที่เข้าประชุม

จํานวน 13,990 คน
จํานวน 4,762 คน

กรรมการที่มาประชุม
1. นายชูชาติ
2. นายสิทธิชัย
3. นายคงฤทธิ์
4. นายชัยทิศ
5. นายวันชัย
6. นางสาวดุษณีย์
7. นายบุญเกื้อ
8. นายนิธิ
9. ว่าที่ ร.อ.ระวี
10. นางธนันยภัทร
11. นางสาวเขมรัศมิ์
12. นายสถาพร
13. นายถิรเดช

ชื่นมงคลสกุล
บุญสะอาด
ปัญญาแก้ว
พิเศษสกลกิจ
ประสิทธิ์พร
นิราศภัย
มาเสนาะ
หอมสุวรรณ
บุญญพาพงศ์
นิธิอารยภาคย์
ธีระโกมลศิลป์
รุจิชีพ
ศิลาโรจน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่
รองประธานกรรมการ คนที่
รองประธานกรรมการ คนที่
รองประธานกรรมการ คนที่
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เดชกวินเลิศ
จันทร์หิรญ
ั

กรรมการ
กรรมการ

ลักษณะโภคิน
พัชราพงศ์
ลิม้ วัฒนาภรณ์
ไชยยศ
ช้อนทอง
ทรัพย์พันธุ์พงศ์

ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้จัดการ

1
2
3
4

กรรมการที่ไม่มาประชุม
1. นายโกมล
2. นายจอมปวีร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางวิวาห์พร
นางสาววิมลสิริ
พ.ต.ท.หญิงสมหมาย
นางนงลักษณ์
นางนิตยา
นางอรฉันท์

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
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เมื่อสมาชิกสามัญมาครบองค์ประชุมแล้ว นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ประธานกรรมการ
ดําเนินการ ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการกล่าวทักที่ประชุมและนําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทาง
หลวง จํากัด ในภาพรวมของปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2558 โดยจํานวนสินทรัพย์ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารอง
เงินลงทุน ของสหกรณ์เพิ่มขึ้นมากประมาณ 42% ในขณะที่เงินให้สมาชิกกู้ลดลงโดยในปี 2558 ที่มีเงินให้สมาชิกกู้
ประมาณ 9,400 ล้านบาท ลดลงเหลือ 7,900 ล้านบาทในปี 2562 เป็นการถดถอยของการให้สินเชื่อแก่สมาชิก
อย่างไรก็ดีในขณะที่หุ้นของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น สินเชื่อหดตัวการกู้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ต้องนําเงิน
คงเหลือไปลงทุนในแหล่งเงินลงทุนอื่นที่มีผลตอบแทนที่ดีเพื่อทดแทนในส่วนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิก
สามัญจํานวน 13,956 คนสมาชิกสมทบ 14,375 คน โดยในจํานวนนี้มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วประมาณ
5,000 คน
แนวนโยบายและเป้าหมายการบริหารงานในปี 2562 คือต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
จํากัด เป็นสหกรณ์แห่งความสุข HAPPY โดยความหมายของแต่ละตัวอักษรบ่งบอกความเป็นสหกรณ์ฯ คือ
H = Help
= ช่วยเหลือเกื้อกูล
A = Accessibility = การเข้าถึงบริการที่ง่าย
P = People
= แบ่งปันความสุขแก่มวลสมาชิก
P = Productivity
= ผลตอบแทนที่ดี
Y = Year
= ตลอดปี , ตลอดไป
นอกเหนือจากการช่วยเหลือเกื้อกูลมวลสมาชิก และพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแล้วผลการ
ดําเนินการยังมีกําไรสุทธิ 558 ล้านบาทมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 12 ล้านบาท สหกรณ์จัดสรรกําไรโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคัญ อัตราเงินปันผลที่ให้แก่สมาชิกในปีนี้ได้จัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 6.30 และ
จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 18.00 โดยสหกรณ์จะพัฒนาการดําเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโดยยึด
หลักเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคัญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561

นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2561 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 ตามหนังสือที่ สอ.ทล./บ.9/2562 ให้สมาชิกตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2562 ซึ่งหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึงถือว่าสมาชิกได้รับ
รองรายงานการประชุมแล้ว (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 126 - 145)
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มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มี
การแก้ไขด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี 2563

นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ สรุปให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัย
ข้อ 36 , 37 และข้อ 45, 47 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ตามนัย พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กําหนดไว้ดังนี้
คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้กรรมการดําเนินการอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ( หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วในวาระที่ 3 ของหนังสือ
รายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 28 - 30 )
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ครบวาระ จํานวน 7 คน ได้แก่
1. นายชูชาติ
ชื่นมงคลสกุล
ประธานกรรมการ
2. นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ
3. นายถิรเดช
ศิลาโรจน์
4. นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
กรรมการ
5. นางธนันยภัทร
นิธิอารยภาคย์
กรรมการ
6. นายสถาพร
รุจิชีพ
กรรมการ
7. นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์
กรรมการ
ดังนั้นในปีนี้จึงต้องเลือกประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมด
วาระ จํานวน 7 คน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการด้วยว่า หากผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการ
เลือกตั้งในที่ประชุมนี้ขอถอนตัว ให้กรรมการที่เหลืออยู่บริหารสหกรณ์ฯ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อมิให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเรียกประชุมวิสามัญ
มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกผู้มรี ายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี 2563
1. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน
2. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ 6 คน ได้แก่
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หมายเลข
1
3
7
4
5
8

ชื่อสกุล
นายเด่นชัย
เอี่ยมสุวรรณ
นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
นางเพ็ญทิพย์
จิรธรรมประดับ
นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์
นายกิตติพันธ์
ปานจันทร์

คะแนน
2,744
2,488
2,332
2,248
2,156
2,137

ลําดับที่ได้
1
2
3
4
5
6

ในการนีส้ ําหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการจะมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 2 ปี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี 2563 ได้แก่
1. นายอภิสิทธิ์
พรหมเสน
ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย
บุญสะอาด
กรรมการ
3. นายคงฤทธิ์
ปัญญาแก้ว
กรรมการ
4. นายวันชัย
ประสิทธิ์พร
กรรมการ
5. นางสาวดุษณีย์
นิราศภัย
กรรมการ
กรรมการชุดเดิม
6. นายนิธิ
หอมสุวรรณ
กรรมการ
7. ว่าที่ ร.อ.ระวี
บุญญพาพงศ์
กรรมการ
8. นายจอมปวีร์
จันทร์หิรัญ
กรรมการ
9. นายโกมล
เดชกวินเลิศ
กรรมการ
10. นายเด่นชัย
เอี่ยมสุวรรณ
กรรมการ
11. นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
กรรมการ
12. นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
กรรมการ
กรรมการชุดใหม่
13. นางเพ็ญทิพย์
จิรธรรมประดับ
กรรมการ
14. นางสาวเขมรัศมิ์
ธีระโกมลศิลป์
กรรมการ
15. นายกิตติพันธ์
ปานจันทร์
กรรมการ
สําหรับตําแหน่ง รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2562

นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการ ได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของสหกรณ์ให้ที่
ประชุมฯ รับทราบ โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ได้ดําเนินงานด้วยความมุ่งมั่น
ปรับปรุงพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์สืบต่อไป
ขอเสนอผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้
(หนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 32 – 34)
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1. สรุปผลการดําเนินงาน
รายละเอียด
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
1. จํานวนสมาชิก – สามัญ /ราย
13,956
14,216
2. จํานวนสมาชิก – สมทบ / ราย
14,375
14,515
3. ทุนเรือนหุ้น
5,151,029,670.00 4,926,223,500.00
4. ทุนสํารอง
958,920,841.00
860,661,041.00
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
232,838,273.70
205,370,183.85
6. เงินรับฝาก
14,188,722,696.05 13,055,505,347.21
7. เงินให้กู้แก่สมาชิก
7,916,213,326.00 8,434,990,409.00
8. หุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตร
11,149,604,950.33 9,396,197,831.91
9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
179,860,000.00
181,630,000.00
รายละเอียด
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 61
10. สินทรัพย์รวม
23,927,652,820.82 21,919,689,785.60
11. กําไรสุทธิประจําปี
558,000,203.26
545,887,964.85

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
(260)
(1.83)
(140)
(0.96)
224,806,170.00 4.56
98,259,800.00 11.43
27,468,089.85 13.37
1,,133,217,348.84 8.68
(518,777,083.00) (6.15)
1,753,407,118.42 18.66
(1,770,000.00) (0.97)
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
2,007,963,035.00 9.16
12,112,238.41 2.22

2. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกที่จ่ายในปี 2562
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
ประเภท
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
1. สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก
122 9,678,050.00
15
30,000.00
2. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
4,669 15,397,700.00
3. สวัสดิการถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัวสมาชิก
254
506,000.00
4. สวัสดิการเงินบําเหน็จสมาชิก
390 1,170,000.00
5. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
435
761,700.00
6. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก
71
71,000.00
7. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
36
36,000.00
8. สวัสดิการเพื่อสมาชิกผู้เป็นโสด
30
30,000.00
9. สวัสดิการสมาชิกสําเร็จการศึกษา
11
11,000.00
10. สวัสดิการเพื่ออุปสมบท / พิธีฮัจญ์
3
3,000.00
11. สวัสดิการสงเคราะห์ภัยพิบัติ
32
110,109.00
รวม
6,053 27,774,559.00
15
30,000.00
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3. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่จ่ายในปี 2562
รายการ

จํานวน(ทุน)
985
469
380
573
2,407

ทุนรางวัลเรียนดี
ทุนส่งเสริมการศึกษา - สมาชิกสามัญ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จํานวนเงิน(บาท)
2,931,300.00
1,100,300.00
304,000.00
458,400.00
4,794,000.00

4. ทุนสาธารณประโยชน์ที่จ่ายในปี 2562
รายการ

จํานวนเงิน(บาท)
53,000.00
1,100,000.00
1,153,000.00

บริจาคสาธารณะกุศล
สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง
รวม
5. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันหนี้เงินกู้สามัญที่จ่ายในปี 2562
รายการ

จํานวนเงิน(บาท)
531,529.00

จ่ายช่วยเหลือสมาชิก
6. ประกันชีวิตกลุ่ม
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม 134 ราย บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหม

จํานวนเงิน(บาท)
40,734,113.00

7. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)  เสียภาษีเงินฝาก
ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัยพ์พิเศษเกษียณสุข

ประจํา 3,6,12 เดือน
ประจํา 24 เดือน
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 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(%)



ไม่มีเฉลี่ยคืน

ประเภท
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กู้สามัญ
กู้สามัญเพื่อการศึกษา
กู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว

มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กู้ฉุกเฉิน
กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กู้พิเศษ
กู้พิเศษดอกเบี้ยจูงใจ 2 ปีแรก
กู้ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
มติที่ประชุม

อัตราดอกเบี้ย (%)
6.25

5.25
5.50

5.50
6.25

5.25
5.30
5.50

4.75
4.50

5.30

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2562

นางนงลักษณ์ ไชยยศ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุป ดังนี้ (หนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 36 -40)
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานของสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ และ
เหมาะสม
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.4 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว้
2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจด้าน
ต่างๆ ของสหกรณ์ และการกําหนดระเบียบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไว้รัดกุมเพียงพอ
เหมาะสม ครอบคุลมการดําเนินธุรกิจทุกด้านของสหกรณ์
รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสําคัญรับ ใบสําคัญจ่าย และการบันทึกรายการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง
2.4 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
2.5 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.6 ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การปฏิบัติการด้านบริหารงานทั่วไป
3.1.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงานและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เหมาะสม เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ความสามารถ
และได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของ
ระบบงานที่กําหนดและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้จัดการสหกรณ์และ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทํา
สัญญาจ้างตามแบบที่สหกรณ์กําหนดไว้และได้เรียกหลักประกันการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ไว้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์
3.1.2 สหกรณ์ได้มีการกําหนด ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานเหมาะสมซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และคําแนะนําของ
ส่วนราชการที่เกีย่ วข้องที่ได้กําหนดไว้
3.1.3 สหกรณ์มีการกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจ และกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีไว้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทุกด้าน ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน
ที่กําหนด และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
3.2 การปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)
3.2.1 เงินสด
(1) สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการบันทึกบัญชีแยกจากกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ได้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพื่อการดําเนินงานและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ รวมทั้งอยู่
ภายในวงเงิ นงบประมาณรายจ่ ายที่ ได้ รั บอนุ มั ติ จากที่ ประชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจําปี รายจ่ายต่างๆ ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสหกรณ์
(3) สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือในมือถูกต้องตรงตามบัญชีเงินสด
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3.2.2 เงินฝากธนาคาร
(1) สหกรณ์ได้บันทึกรายการฝากและถอนเงินฝากธนาคารครบถ้วนถูกต้องและมี
เอกสารประกอบรายการบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
(2) เงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีของสหกรณ์ มียอดถูกต้องตรงกันกับสมุดคู่
ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคาร
3.3 การปฏิบัติการด้านการบัญชี
3.3.1 สหกรณ์จัดทําบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่เหมาะสมกับการดําเนินการและ
การดํ าเนินธุ รกิ จ การจั ดทําบั ญชี และงบการเงิ นเป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ
สหกรณ์และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
3.3.2 การบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ถูกต้อง
เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน
สมบูรณ์
3.3.3 การจัดทําบัญชีย่อย และทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภท
3.3.4 มีการเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน
3.4 การปฏิบัติการด้านสินเชื่อ
3.4.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ ลูกหนี้
ทุกรายได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบอํานาจและมี
เอกสารหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ําประกันครบถ้วนสมบูรณ์
3.4.2 การรับชําระหนี้คืนเงินกู้และรับชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และสอดคล้องกับประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
3.4.3 การบันทึกรายการจ่าย รับชําระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยค้างรับจากเงิน
ให้สมาชิกกู้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
3.4.4 ยอดเงินกู้คงเหลือรายบุคคล มีจํานวนถูกต้องตรงกันกับบัญชีแยกประเภท
3.5 การปฏิบัติการด้านการลงทุน
3.5.1 สหกรณ์มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ และภายใต้ข้อกําหนดของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์
3.5.2 เงินลงทุนและเงินฝากสหกรณ์อื่นคงเหลือตามบัญชีของสหกรณ์มียอดถูกต้องตรงกันกับ
สมุดคู่ฝาก / ใบรับเงินฝากประจํา และเอกสารสิทธิ์การลงทุนของสหกรณ์
3.5.3 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์สุทธิคงเหลือ จํานวน 2,247,697.75บาท
การคิดค่าเสื่อมราคาและการแสดงมูลค่าสุทธิเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
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3.6 การปฏิบัติการด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก
3.6.1 การรับฝากเงินและการถอนเงิ นรับฝากของสมาชิก เป็ นไปตามระเบี ยบของ
สหกรณ์
3.6.2 สหกรณ์ คํ านวณดอกเบี้ ยจ่ ายเงิ นรั บฝากจากสมาชิ กโดยโปรแกรมระบบงาน
คอมพิวเตอร์ซึ่งถูกต้องและเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
รวมทั้งได้นําดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากประจําถูกต้อง
ครบถ้วน
3.6.3 สหกรณ์บันทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก การถอนเงินรับฝาก
ออมทรัพย์และเงินรับฝากประจําและการจ่ายดอกเบี้ยไว้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเชื่อถือได้
3.6.4 ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภทคงเหลือรายบุคคล มีจํานวนถูกต้องตรงกันกับ
บัญชีแยกประเภท
3.7 การปฏิบัติการด้านทุนเรือนหุ้น
3.7.1
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก การลาออกจากการเป็นสมาชิกและการถือหุ้นของ
สมาชิกทุกรายได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ และเป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
3.7.2 สหกรณ์ได้บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า การรับเงิน
ค่าหุ้น และการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นไว้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3.7.3 ยอดทุนเรือนหุ้นคงเหลือรายบุคคล มีจํานวนถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือใน
บัญชีแยกประเภท
3.7.4 การจ่ายเงินปันผลประจําปีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด
3.8 การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของสหกรณ์
3.8.1 สหกรณ์ได้กําหนดระเบียบในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าํ ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
สําหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีใ่ ช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553
3.8.2 ผลการประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ํา
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 ปรากฏว่า
สหกรณ์มีการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีการควบคุมแต่ละระบบงานอย่างเหมาะสม
เพียงพอและมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ําเสมอ
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3.8.3 ผลการประเมินความเสี่ยงตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปทุกระบบ พบว่า
โดยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีการรักษาความปลอดภัยของ
อุปกรณ์(Hardware)และโปรแกรมระบบ(Software) และมีการควบคุมระบบ
สารสนเทศในแต่ละระบบงานเพียงพอ สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลและ
รองรับการปฏิบัติงานทุกระบบของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
3.8.4 จากการตรวจสอบโปรแกรมระบบงานบัญชีของสหกรณ์พบว่าโปรแกรมดังกล่าวยัง
ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการรายงานรายการทางบัญชี ได้แก่ บัญชีแยก
ประเภท ทะเบียนและรายงานที่เกีย่ วข้องต่างๆ เป็นต้น ทั้งนีฝ้ ่ายจัดการของสหกรณ์
ได้ดําเนินการจัดหาบริษทั ฯ ทีจ่ ะพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีใหม่เพื่อรองรับความ
ต้องการการปฏิบัติงานทุกระบบของสหกรณ์ให้ถกู ต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นแล้ว
4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง
4.1 การติ ดตามผลการแก้ไขปรั บปรุ งปี 2561 (ปี ก่ อน) เรื่ องการจ้ างและหลั กประกั น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จํานวน 1 เรื่อง นั้น
- สหกรณ์ได้ทบทวนระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
เรียกรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว
4.2 การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตปี 2562 (ปีปัจจุบัน) มีจํานวน 4 เรื่อง
สหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
4.2.1 เรื่อง การควบคุมด้านภาษี
4.2.1.1 ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1, 3 และ 53
(1) สหกรณ์จ่ายเงินเดือนและโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้หักภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร ได้มีข้อแนะนํา ให้สหกรณ์หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยให้
ใช้ หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
(2) สหกรณ์ ไม่ ได้ หั กภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่ ายในการจ่ ายเงิ นค่ าบริ การ
โทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ได้มีข้อแนะนํา ให้สหกรณ์หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3
ให้กับผู้รับเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
4.2.1.2 หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สหกรณ์ได้ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ประจําปี 2561 สําหรับ
ใช้เป็นหลักฐานรายการลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินกู้พิเศษมีข้อความไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ได้มีข้อแนะนํา ให้สหกรณ์จัดทําหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบ(ล.ย.02) ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167)
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4.2.2 เรื่อง เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
- มีสมาชิกบางรายที่โอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อนําฝากเข้าบัญชีเงิน
รับฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก ไม่ได้แจ้ งหลักฐานการโอนเงินให้แก่ สหกรณ์ในวันที่ทํ ารายการโอนเงิน ได้ มี
ข้ อแนะนํา ให้ สหกรณ์ขอหลักฐานการโอนเงินและรายละเอี ยดที่ ต้องการทํ ารายการต่ าง ๆ จากสมาชิ ก เพื่ อลด
ข้อผิดพลาดในใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้จัดทําใบฝากเงิน การบันทึกรายการบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ของสมาชิกในการทําธุรกรรมการฝากเงินกับสหกรณ์
4.2.3 เรื่อง ระบบโปรแกรมประมวลผลของสหกรณ์
- มีใบเสร็จรับเงินบางฉบับที่ออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ ได้มีข้อแนะนํา ว่าในการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกที่นําเงินมาชําระหนี้นั้น ควรแสดงข้อมูลในช่อง
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลการรับชําระหนี้ของสมาชิกแสดงรายการในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการแสดงว่าข้อมูลในช่องต่าง ๆ ได้มีการบันทึกและผ่านรายการไปยังเมนูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่าน Web site ของสหกรณ์ และ Application ที่เชื่อมต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว
4.2.4 เรื่อง ด้านสินเชื่อ (เงินกู้พิเศษ)
- การจัดทําประกันวินาศภัย สหกรณ์ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงินกู้พิเศษของสหกรณ์แต่ในประกาศฯ ดังกล่าวไม่ได้ระบุให้ผู้กู้จะต้องทําประกันวินาศภัยให้เสร็จสิ้นเมื่อใด จึง
ได้มีข้อแนะนํา ว่าในการจัดทํากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับหลักทรัพย์ที่สมาชิกนํามาค้ําประกันเงินกู้นั้น สหกรณ์ควร
กําหนดให้สมาชิกจัดทําให้แล้วเสร็จในวันที่สหกรณ์ทําการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก และวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยควรจะต้องเป็นวันเดียวกันหรือวันที่ใกล้เคียงกับที่สหกรณ์นําหลักทรัพย์ดังกล่าวไปจดจํานองกับทางราชการ
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้สหกรณ์
ควรติดตามกรมธรรม์ประกันภัยมาแนบเอกสารต้นเรื่องในการกู้ทันที
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาคัดเลือกและกําหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563

นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาคัดเลือกและ
กําหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 76 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของ
สหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีไว้ ดังนี้
1. ผู้เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ต้ องไม่ อยู่ ในสั งกั ดเดียวกั บผู้ ตรวจสอบกิจการหรื อรั บงาน
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่เดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
90
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4. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์อาจคัดเลือกผู้สอบบัญชีไว้เป็นการสํารองด้วยกรณีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สหกรณ์เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์พบว่าผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวถูกกล่าวหาและอยู่ระหว่างการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
สําหรับปีนี้มีผู้สมัครสอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาข้อมูลที่เสนอการสอบบัญชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้นํารายชื่อผู้สมัคร
จํานวน 2 ราย เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (รายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจําปี 2562 หน้า 42 - 44)
รายชื่อผู้เสนอสอบบัญชี ประจําปี 2563
บุคคล/สถานที่
1. พ.ต.ท.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
2. นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล

ชื่อผู้เสนอสอบบัญชี
พ.ต.ท.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล

ค่าธรรมเนียม (บาท)
140,000.-บาท
150,000.-บาท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์
1. ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกรรมการนับคะแนน จํานวน 3 ราย ซึ่งที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิก
เป็นกรรมการนับคะแนนได้แก่
1 นายสมชาย
ภักดี
สมาชิกเลขที่ 019698 สังกัด สทล.11(ลพบุรี)
2. ว่าที่ ร.อ. วิสูตร ดิษฐแสวง สมาชิกเลขที่ 028100 สังกัด สทล.17(กระบี่)
3. นายสุชาติ
พัตรปาน สมาชิกเลขที่ 028609 สังกัด สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
2. สมาชิกเลือกโดยวิธีกากบาทหมายเลขที่ต้องการเลือกเพียง 1 หมายเลขบนบัตรลงคะแนน หากผู้สอบ
บัญชีรายใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นผู้สอบบัญชี
สํารอง
มีสมาชิกลงคะแนนจํานวน 388 ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้
อันดับที่ 1 พ.ต.ท.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
คะแนนที่ได้
336 คะแนน
อันดับที่ 2 นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
คะแนนที่ได้
29 คะแนน
บัตรเสีย
23 ใบ
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบคั ด เลื อ ก พ.ต.ท.หญิ ง สมหมาย ลิ้ ม วั ฒ นาภรณ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 9392 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี
2563 และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท)
ต่อปี และนางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบ
บัญชีสํารองโดยกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ใน
กรณีที่ พ.ต.ท.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563

นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ สรุปเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งและ
กําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 65. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวนหนึ่งคน
หรือหลายคนแต่ไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล หรือเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปีเป็นปี ๆ ไป
กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ปริ ญญาตรี ด้ านการเงิ น การบั ญชี การบริ หารจั ดการ เศรษฐศาสตร์ มี หน้ าที่ ควบคุ มการปฏิ บั ติ งานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปี ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออก
ไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้
จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
สําหรับปีนี้มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและจากข้อมูลที่
เสนอการตรวจสอบกิจการตลอดจนค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรนําเสนอรายชื่อผู้สมัครจํานวน 2 ราย เพื่อให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี
2562 หน้า 46 - 51)
รายชื่อผูเ้ สนอตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563
ชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ ค่าตอบแทน (บาท) สถานภาพของผู้สมัคร
บุคคล/นิติบคุ คล
1. นางนงลักษณ์ ไชยยศ นางนงลักษณ์ ไชยยศ
150,000.เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
2. นายบัณฑูร ชุนสิทธิ์
นายบัณฑูร ชุนสิทธิ์
144,000.ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1. ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกรรมการนับคะแนน จํานวน 3 ราย ซึ่งที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิก
เป็นกรรมการนับคะแนนได้แก่
1 นายสมชาย
ภักดี
สมาชิกเลขที่ 019698 สังกัด สทล.11(ลพบุรี)
2. ว่าที่ ร.อ. วิสูตร ดิษฐแสวง สมาชิกเลขที่ 028100 สังกัด สทล.17(กระบี่)
3. นายสุชาติ
พัตรปาน สมาชิกเลขที่ 028609 สังกัด สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
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2. สมาชิกเลือกโดยวิธีกากบาทหมายเลขที่ต้องการเลือกเพียง 1 หมายเลขบนบัตรลงคะแนน หาก
ผู้ตรวจสอบกิจการรายใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง
มีสมาชิกลงคะแนนจํานวน 401 ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้
อันดับที่ 1 นางนงลักษณ์ ไชยยศ
คะแนนที่ได้
350 คะแนน
อันดับที่ 2 นายบัณฑูร
ชุนสิทธิ์
คะแนนทีไ่ ด้
35 คะแนน
บัตรเสีย
16 ใบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบเลือกตั้งนางนงลักษณ์ ไชยยศ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน
150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ต่อปี และเลือกนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสํารอง กําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 144,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในกรณี
ที่ นางนงลักษณ์ ไชยยศ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2562

พ.ต.ท. หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชี ได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยเป็นอิสระจากสหกรณ์ และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หลักฐานที่ตรวจสอบเพียงพอและเหมาะสม จึงได้รับรองงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุน และรายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจําปี 2562 หน้า 55 – 89)
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับชั้นคุณภาพ
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดีมาก
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ดีมาก
ด้านการเงินการบัญชี
ดี
ธุรกิจสินเชื่อ
ดีมาก
ธุรกิจเงินฝาก
ดี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดีมาก
สมาชิกและทุนเรือนหุ้น
ดีมาก
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดีมาก
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล
ดีมาก
สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ
ดีมาก
รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี 2562
เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วจึงได้วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิ กทราบถึ งสถานะการเงิ นของสหกรณ์ ผลการดํ าเนินงาน ความมั่ นคง ความเสี่ ยง โดยได้ ใ ช้ เ กณฑ์ การ
พิจารณาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏผลดังต่อไปนี้
สถานะการเงิน จากงบการเงินของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
ปรากฏว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์จํานวน 23,927 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,007 ล้านบาทเศษหนี้สินของ
สหกรณ์จํานวน 17,026 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 1,645 ล้านบาทเศษ ส่วนทุนของสหกรณ์มีจํานวน 6,900 ล้าน
บาทเศษ เพิ่มขึ้น 362 ล้านบาทเศษ แสดงว่าสหกรณ์มีสถานะการเงินดีขึ้นกว่าปีก่อนกล่าวคือทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มากกว่าหนี้สินเพิ่ม ทุนเพิ่ม
สินทรัพย์ของสหกรณ์จํานวน 23,927 ล้านบาทเศษส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนร้อยละ
46.60 เงินให้สมาชิกกู้ร้อยละ 33.84 และเงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 18.31 ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตาม
ต้องการ นอกจากนั้นเป็นทรัพย์สินประเภทอื่น ส่วนการบริหารสินเชื่อสามารถเรียกเก็บหนี้ได้เกือบทั้งหมด ถือว่า
สินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์คุณภาพดี
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุนภายในของสหกรณ์ คือจากเงินรับฝาก ร้อยละ
59.30 จากการการถือหุ้นของสมาชิกร้อยละ 21.53 และยังมีทุนสํารองและทุนสะสมซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 4.98 เงินกู้ภายนอกร้อยละ 11.03 รวมเป็นร้อยละ 96.84 แต่สมาชิกกู้เงินเพียงร้อยละ 33.84 จึง
มีเงิ น เหลือที่จะไปบริหารหารายได้ภายนอกโดยการลงทุนในหลั ก ทรั พย์ เช่น พันธบั ตร หุ้ นกู้ หุ้ น ชสอ. หุ้ น
บ.สหประกันชีวิต จํากัด รวมเป็นเงินลงทุนร้อยละ 46.60 แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นแหล่งเงินทุน
ภายใน สรุปได้ว่าสหกรณ์มีความมั่นคง มีเงินเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน ทุนภายในส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝาก
ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงมาก
ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ปี 2562 มีกําไรสุทธิ 558 ล้านบาทเศษสูงกว่าปี
ก่อน 12 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่กําไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทเศษแต่รายจ่ายรวมเพิ่มขึ้น
28 ล้านบาทเศษแสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานดีขึ้น
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อาศัยหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามคู่มือการใช้งาน
วิเคราะห์ตามระบบ Camel จาก Peer Group กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดขนาดของสหกรณ์เป็น 5 ขนาด ปรากฏว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด จัดอยู่ในขนาดที่ 1 คือขนาด “ใหญ่พิเศษ”
สรุปโดยภาพรวมจากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์แสดงว่าสหกรณ์จดั ทํางบการเงิน
ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ มีการบันทึกบัญชีตามระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพได้อํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านการให้สมาชิกกู้
ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ให้มีการออมเงินโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าท้องตลาด มีการให้สวัสดิการแก่สมาชิกหลาย
ด้าน มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยใช้งานได้เพิ่มขึ้น สถานะการเงินของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะการ
วิเคราะห์อัตราส่วนแสดงว่าความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ดีขึ้น มีการเร่งรัดหนี้สินติดตามการชําระหนี้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ตามคู่มือเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สุรปได้ว่าจุดเด่นของสหกรณ์คือเงินรับฝากจัดอยู่ในเกณฑ์สูง และสูงกว่าทุนเรือนหุ้นทําให้ต้นทุนต่ํากําไรเพิ่ม สหกรณ์ใช้
94
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อัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือสมาชิก มีการหารายได้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มกําไร ซึ่งสามารถ
อํานวยประโยชน์ต่อสมาชิกให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสูงให้ความมั่นใจแก่ผู้เป็นสมาชิกได้ในอัตราที่น่า
พอใจ
มติที่ประชุม

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จํากัด ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562

นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย กรรมการและเหรัญญิก สรุปเสนอให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2562 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ในปี 2562
สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 558,000,203.26 บาท คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ตามรายการในตาราง ดังนี้
ปี 2562
รายการ
บาท
%
1. ทุนสํารอง
108,810,000.00
19.50
2. ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.01
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วตามระยะเวลา
313,799,482.00
56.24
ในปี 2562 ร้อยละ 6.30
4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 18.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้
68,810,138.00
12.33
ที่ชําระในระหว่างปี 2562
5. เงินโบนัส - กรรมการ
2,454,500.00
0.44
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
8,178,325.00
1.47
6. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกฯ
37,000,000.00
6.63
7. ทุนส่งเสริมการศึกษา
7,000,000.00
1.25
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
8. ทุนสาธารณประโยชน์
1,500,000.00
0.27
9. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันหนี้เงินกู้สามัญ
6,000,000.00
1..07
10. ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก
500,000.00
0.09
11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
3,917,758.26
0.70
รวมกําไรสุทธิ
558,000,203.26
100.00
หมายเหตุ

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ข้อ 71 วรรค 3
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กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 70 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ตามที่ได้นําเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 แล้วไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่
ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 จํานวน 558,000,203.26 บาท ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิ งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2563

นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2563 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 40(7) ที่คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
เห็นชอบ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 96 -100)
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้
ดอกเบี้ยรับ
ให้สมาชิกกู้

ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุน
รายได้อื่น
รวม

96

ตั้งไว้
524.93

ปี 2562
ได้รับจริง
502.55
(22.38)

526.26

595.55

69.03

1.00

1.37

0.37

1,052.19 1,099.47

47.02

ปี 2563
หมายเหตุ
ขอตั้ง
466.59 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินกู้สามัญ + ฉุกเฉิน = 7,667.71 ลบ.
เงินกู้พิเศษ = 248.51 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน 5.25% -6.25%
เงินกู้พิเศษ 3.75% - 5.50%
608.35 เงินลงทุนในปี 2562 = 15,316.048 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.00 – 5.475 %
1.00
1,075.94
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ประมาณการรายจ่ายประจําปี 2563 (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย)
งบประมาณรายจ่าย
(ไม่รวมดอกเบี้ยเงินฝาก)
1. เงินเดือน
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าวัสดุสํานักงาน
5. ค่าครุภัณฑ์
6. หมวดปรับปรุงอาคารสํานักงาน
7. ค่าใช้จ่ายที่มอิ าจคาดหมาย
8. งบกลาง
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562
ตั้งไว้
22.48
7.35
10.85
1.20
7.70
4.00
0.50
1.20
55.28

จ่ายจริง
20.17
5.97
7.15
0.94
0.69
1.05
0.00
0.66
36.63

จ่ายจริง
ต่ํากว่า(สูงกว่า)
ประมาณการ

2.31
1.38
3.70
0.26
7.01
2.95
0.50
0.54
18.65

ปี 2563
ขอตั้ง
22.67
7.70
10.85
1.20
12.20
4.00
0.50
1.20
60.32

หมายเหตุ

1. ทุกหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ให้ถัวจ่ายได้ในหมวดครุภัณฑ์
2. กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่ายงบดําเนินการปีงบประมาณปีที่ผ่านมา
เพื่อให้งานประจําดําเนินต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณใหม่ปีถัดไป
ตามที่ได้นําเสนอการตั้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2563 แล้วไม่มี
สมาชิกท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ตั้งประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจําปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาอนุมตั ิการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนําเงิน
ไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) บั ญ ญั ติ ว่ า “ให้ ส หกรณ์ ฝ ากหรื อ ลงทุ น อย่ า งอื่ น ได้ ต ามคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด”
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ข้อ 3 หลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะนําไปฝากหรือลงทุนได้ ดังนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลั กทรั พย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ นั้นได้รั บการจั ด
อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปจาก
บริ ษั ท จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดําเนินการได้ (ณ 31 ธ.ค. 62 สหกรณ์มี
ทุนสํารอง 958.92 ล้านบาท)
ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าวข้างต้น และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สามารถนําเงินไปฝากหรือ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ตามที่ได้นําเสนอ ไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจําปี 2563

นายถิรเดช ศิ ลาโรจน์ กรรมการและเลขานุ การ เสนอที่ ประชุ ม ใหญ่ อนุ มั ติกํ าหนดวงเงิ นซึ่ ง
สหกรณ์ อาจกู้ยืม ประจําปี 2563 ตามนัยข้อ 28 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กําหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่กําหนด
วงเงินกู้ยืมสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงานวงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสําหรับปีก่อนไปพลาง”
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สําหรับในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ขอกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีในวงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ เพื่ อเสริมสร้ างสภาพคล่องในการบริห ารธุรกิ จ ได้ต ามแผน และสามารถรองรั บการขยาย
ขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ตามที่ได้นําเสนอไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัติวงเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด อาจกู้ยืม ประจําปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน
จํานวน 9,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 13

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด พ.ศ. 2563

นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 107 -122) โดยข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ โดยส่วนที่ขอแก้ไขสรุปเป็น 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ
1. การให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวกรมทางหลวงเป็นสมาชิกสามัญโดยมีเงื่อนไข
2. กําหนดการเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ชัดเจนในการปฏิบัติ
3. การกําหนดอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559
นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ประธานกรรมการขอถอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สมาชิกสามัญประเภท ก. สมาชิกสามัญประเภท ข. และสมาชิกสามัญประเภท ค. ออกจากการพิจารณา เนื่องจากเกิด
ความคิดที่หลากหลายและความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกโดยเฉพาะในข้อ 1 และเพื่อเป็นการยุติปัญหาความขัดแย้ง
และความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน เพราะตระหนักดีว่าความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะสถาบันการเงินหรือ
สหกรณ์ฯ ของเราอ่อนไหวง่าย บางครั้งความจริงเป็นอย่างไรไม่สําคัญ สําคัญที่คนส่วนใหญ่คิดอย่างไร เพราะอาจเกิด
ผลกระทบกับการฝากและการถอนเงิน จึงขออนุญาตถอนเรื่องดังกล่าวออกจากการพิจารณา
สมาชิกสามัญในที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และเสนอแนะ ดังนี้
นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ สมาชิกสามัญเลขที่ 010032 ในตอนแรกไม่อยากให้มตินี้ผ่านการ
อนุมัติในที่ประชุม แต่ก็ไม่อยากให้เลิกไปเลยควรมีการทบทวนการให้สิทธิบางอย่างที่ควรให้และบางอย่างไม่ควรจะให้
โดยเฉพาะสิทธิที่จะให้กู้ ควรให้กู้ในระดับเดิมที่มีอยู่ ส่วนสิทธิในการเลือกตั้งนั้นยังเห็นว่าไม่สมควรที่จะให้สิทธิ จึง
ขอให้นํากลับไปทบทวน และก่อนที่จะนํามาเสนอในครั้งต่อไปขอให้แจ้งเวียนให้สมาชิกทราบล่วงหน้า เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกก่อนที่จะนําเข้าที่ประชุมพิจารณา และจะนํามาซึ่งความพอใจทุกฝ่ายตามแนวนโยบายที่
ท่านประธานกล่าวไว้คือทุกฝ่าย Happy โดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียณกว่า 5,000 คนที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 1
ใน 3 ของสมาชิกสามัญเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคัดค้านเพียงแต่ไม่เห็นด้วยบางข้อ
และเมื่อท่านประธานขอถอนเรื่องไปแล้วก็ขอให้อย่าเลิกแต่ขอให้กลับไปทบทวนและนํามาเสนอใหม่
นายพัล ลภ จันทคนธุ์ สมาชิกสามั ญ แลขที่ 001313 ดี ใจที่เห็ นการนํ าเสนอให้ พนั กงาน
ราชการหรื อ สมาชิ ก สมทบเป็ น สมาชิ ก สามั ญ และมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง โดยเฉพาะพนั ก งานราชการที่ ม าทดแทน
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ลูกจ้างประจําและข้าราชการที่เกษียณทําไมเราจึงไม่ให้สิทธิเขา ผมต่อสู้มาหลายปีในเรื่องนี้แต่พอมีการนําเรื่องเข้า
มาก็มีการคัดค้าน ที่จริงต้องมีการมาพูดคุยทําความเข้าใจกันในที่ประชุมนี้ แต่ดูเหมือนทุกคนดีใจที่ถอน เท่าที่มี
ข้อมูลขณะนี้มีพนักงานราชการกู้อยู่ประมาณ 2,000 ราย แต่ในปัจจุบันสิทธิในการกู้หายควรได้สิทธิเพิ่มแต่ตัด
สิทธิออก พนักงานราชการคือคนที่ทํางานกับเรา 4 ปีตามสัญญาจ้าง ที่ผ่านมากู้ได้ตามความจําเป็นที่ต้องใช้ในการ
ดํารงชีวิต และสิ่งที่ไม่เข้าใจสหกรณ์ฯ ก็คือการให้สิทธิแล้วตัดสิทธิ จะเนื่องจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ หรือกฎหมายอะไร
ก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนเห็นใจ ถ้าสหกรณ์ฯ ไม่ให้กู้ไม่ให้สิทธิอะไรเลยแล้วยังตัดสิทธิอีก เพราะในข้อเท็จจริง
พนักงานราชการกับข้าราชการที่ออกจากงานใครออกมากกว่ากัน สิทธิของข้าราชการที่ออกไปพร้อมกับทิ้งภาระ
หนี้ไว้ให้กับผู้ค้ําประกันต้องรับผิดชอบใช้หนี้แทนกับพนักงานราชการใครมีจํานวนที่มากกว่า พนักงานราชการถ้าเราผูกขา
เขาไว้เขารักองค์กรแน่นอน ผมอยากจะให้สิทธิพนักงานราชการในการเลือกตั้งแต่ถ้าหากจะรออีก 5 ปี ปีนี้ถอน
ออกแล้วทิ้งหายไปเลยแล้วเมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ จะมีพนักงานราชการคนไหนทํางานให้กรมทางหลวง โปรดเห็นใจ
ผู้น้อยเถอะครับ ขอบคุณครับ
นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุปเพิ่มเติมโดยท่านประธานได้ขอถอน
จากการพิจารณาไปแล้ว แต่มีสมาชิกคือ นายพัลลภ จันทคนธุ์ ที่ต้องการให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญ
ประเภท ข. โดยจะขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมโดยการให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญโดยมีเงื่อนไขต่างกัน ดังนี้
พนั ก งานราชการและลูก จ้ า งชั่ ว คราวเดิ ม เป็ นสมาชิ ก สมทบของสหกรณ์ แ ต่ พ.ร.บ.สหกรณ์
กําหนดให้สมาชิกสมทบจะกู้เงินได้เฉพาะไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์เท่านั้น สหกรณ์ฯ ไม่ได้ตัดเอง
ดังนั้น พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวจึงกู้ไม่ได้ เดิมพนักงานราชการให้กู้ได้ 400,000.-บาท ลูกจ้างชั่วคราวกู้
ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 50,000.-บาทถ้าเป็นลูกจ้างรายวันกู้ได้เต็มที่ไม่เกิน 33,000.-บาท การที่ท่าน
ประธานถอนเรื่องออกจากการพิจารณาทําให้สมาชิกสามัญประเภท ข. และสมาชิกสามัญประเภท ค. หลุดจากการ
พิจารณาทั้งหมด ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญประเภท ข. และ ประเภท ค. ไม่เท่ากับสมาชิกสามัญประเภท ก.
ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญเดิม เราพยายามดึงพนักงานราชการขึ้นมาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. สิทธิขั้นพื้นฐานคือ มี
สิทธิเข้าร่วมประชุม มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ มีสิทธิเสนอตัวเป็นกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ส่วนสวัสดิการ
ขึ้นอยู่กับที่เราจะพิจารณาให้ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าเดิม
นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ สมาชิกสามัญเลขที่ 010032 กล่าวถึงการให้สิทธิสมาชิกสมทบเลือกตั้ง
ยังไม่เท่าไหร่ แต่การให้สิทธิสมัครเป็นกรรมการด้วยนั้นจะทําให้ความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ฯ หายไปทันที อยาก
ฝากให้กลับไปทบทวนใหม่ให้รัดกุมขึ้นผมไม่ได้คัดค้านให้มีสิทธิเลือกตั้งได้ แต่การให้สิทธิเป็นกรรมการผมไม่เห็น
ด้วย การขอเพิ่มเงิน 1,000 บาทค่าอาหารในวันประชุมหรือค่าพาหนะเดินทางผมคิดว่าไม่จําเป็น การเพิ่มเงินจะ
ได้เฉพาะคนที่มาส่วนคนที่อยู่ทั่วประเทศเขาไม่ได้รบั แต่อาจได้รับเงินปันผลลดลงซึ่งไม่เป็นธรรม อย่าไปยึดถึงแต่
เงินที่จะได้จากการมาประชุม ให้ยึดถึงว่าสหกรณ์ฯ จะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหน จะได้สวัสดิการอะไรและในส่วนของ
กรมทางหลวงที่ขอเงินสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ นั้น สหกรณ์ฯ ไม่ควรให้เงินสนับสนุน
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ สมาชิกสามัญเลขที่ 019165 วัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวง
เด็กเคารพผู้ใหญ่ลูกจ้างจงรักภักดีและดูแลเราอย่างดี การที่พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวจะกล้าสมัครเข้า
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมันดูจะไกลไป ไม่เหมือนกับพวกรถไฟที่มีสหภาพแรงงาน เดิมสหกรณ์ฯ ก็ให้ลูกจ้าง
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ชั่วคราวกู้เงินอยู่แล้วซึ่งเดิมก็ต่อต้านการให้กู้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ต่อมากรรมการพิจารณาแล้วอย่างรอบคอบให้
ลูกจ้างชั่วคราวกู้ได้ซึ่งกาลเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าเราไม่มีหนี้เสียจากการให้สมาชิกสมทบกู้ แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่
ทําให้หนี้เสียคือสมาชิกสามัญ ถ้าเราเข้าไปดูรายละเอียดโดยไม่ดูหัวข้ออย่างเดียวจะทราบว่าสหกรณ์ฯ มีกลไกใน
การให้เงินกู้สหกรณ์ฯ ตอนนี้มีนักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย การทํากิจการสหกรณ์ฯ มีทั้งออมและการให้กู้
สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบตามที่ท่านเลขากล่าวไว้ และปัจจุบันให้กู้ได้ตามที่พ.ร.บ.สหกรณ์ กําหนด ทํา
ให้สมาชิกสมทบเดือนร้อน การที่จะให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวกู้ได้ต้องให้สิทธิเป็นสมาชิกสามัญ
ประเภท ข. และสามัญประเภท ค. ก่อน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ก็ได้เริ่มทําแล้ว เราอาจจะให้สิทธิมีสมาชิก
สามัญแค่สามัญประเภท ก. และสามัญประเภท ข. ก็ได้ โดยพนักงานราชการเป็นส่วนที่มาทดแทนลูกจ้างประจําที่
ต่อไปจะไม่มีแล้ว การแบ่งประเภทสมาชิกสามัญไม่ได้มีผลกระทบมากขนาดนั้น สิทธิที่ได้มาคือสิทธิในการเลือกตั้ง
สหกรณ์ฯ กับกรมทางหลวงแยกกันไม่ขาดเป็นองค์กรที่ต้องพึ่งพากัน อยากให้ในที่ประชุมนี้เลือกว่าควรจะมีสามัญ
ประเภท ข. หรือสามัญประเภท ค. หรือไม่ หรือจะมีสามัญประเภท ข. ก่อน แล้วจึงจะให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิก
สามัญประเภท ค. ต่อไป
นางนิตยา ช้อนทอง สมาชิ กสามั ญแลขที่ 029775 อยากจะเรียนข้อเท็จจริงเพิ่ มเติม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา การที่สมาชิกอาวุโสเป็นกังวลถึงการที่เราจะให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวเป็น
สมาชิกสามัญถึงแม้เราจะกําหนดเป็นประเภท ข. หรือ ค. ก็ตาม แล้วมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการได้ ซึ่ง พ.ร.บ.สหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 และกฎกระทรวงที่กําลังจะออกมาได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการสหกรณ์ไว้
แล้วว่าจะต้องมีพื้นความรู้อะไรบ้าง ตอนประกาศรับสมัครกรรมการเราจะต้องกําหนดคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้
ในกฎกระทรวง และตามวัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวงผู้น้อยให้เกียรติยกย่องผู้บังคับบัญชา และหาก
ต้องการเข้ามาเป็นกรรมการจริงๆ ก็ต้องมีความรู้ความสามารถตามที่กฎหมายกําหนด อีกอย่างในเรื่องของการ
บริ ห ารสหกรณ์ ที่ ทุ จ ริ ต ส่ ว นมากที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความคุ้ น เคยสนิ ท สนมเป็ น การส่ ว นตั ว ไม่ ไ ด้ ทํ า ในนามของ
คณะกรรมการ ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ในการประชุมทุกครั้งมีตัวแทนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะคอยระมัด ระวัง กํากับ ดูแล ให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
สหกรณ์ฯ เรามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดหนี้สูญจากการให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวกู้เนื่องจากสหกรณ์ฯ
สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้รองจากการหักภาษีเงินได้ จึงฝากให้เป็นข้อคิดว่าหากให้พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิกแล้วจะเข้าเป็นกรรมการคงเป็นไปได้ยาก ขอบคุณค่ะ
นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการขอความเห็นจากผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้สมาชิกมี
ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการดําเนินการสหกรณ์ สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ปัจจุบันท่านเปิด
หน้า 65 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้แถลงงบไม่มีสมาชิกคนใดที่จะมีข้อสงสัยในเรื่องของงบการเงิน อยากให้ท่านดูงบกําไร
ขาดทุนสองสามบรรทัดแรก อยากให้ท่านเห็นว่าขณะนี้สหกรณ์ของเรามีฐานะการเงินอย่างไร และคณะกรรมการ
ปัจจุบันนี้และย้อนไปได้บริหารเงินของเราอย่างไร ณ ปัจจุบันนี้สหกรณ์ฯ มีรายได้หลักมาจากไหนมีรายได้จากดอกเบี้ย
เงินรับฝากและผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่ารายได้จากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ แสดงว่าสหกรณ์ฯ นําเงินที่เหลือจาก
การให้สมาชิกกู้ไปหาแหล่งเงินลงทุนอื่นที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี สําหรับการให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเป็น
รายงานประจำ�ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

101

24

สมาชิกสามัญ เมื่อกฎหมายกําหนดไว้แบบนั้น อาจปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญก่อนแล้วค่อยปรับลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็นสมาชิกสามัญเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือเสริมสร้างความมั่นคงได้
นายจุ ล ละพัน ธ์ จุ ลละโพธิ สมาชิก สามั ญ เลขที่ 014237 กล่ าวว่ า ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นเนื่ อ งจาก
สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้น้อยไปและทําในปลายสมัยของประธานกรรมการ จึงอยากให้กรรมการชุดใหม่ไปคิด
ทบทวนดูและอีกเรื่องที่อยากฝากไว้คือหลาย ๆ คนอาจไม่รู้ เวลาโอนเงินฝากผ่านธนาคารเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากที่
สหกรณ์ฯ แล้วไม่ส่งสลิปหรือแจ้งให้สหกรณ์ฯ จะมีปัญหามาก ควรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ เพราะเมื่อ 8 เดือนที่
แล้วได้โอนเงินมาเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากแต่ไม่ได้แจ้ง ทางสหกรณ์ฯ จึงไม่ได้นําเงินเข้าบัญชีให้ ต่อมาได้เข้ามาติดต่อ
ถึงรู้ว่าการไม่ส่งหลักฐานให้สหกรณ์ฯ นั้นทางสหกรณ์ฯ จะไม่ทราบว่าเงินจํานวนนี้เป็นของใครและจะนําเงินไปไว้
ในบัญชีไหน
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการ ชี้แจงกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อทําธุรกรรม
ไม่ ว่า จะเป็ น การฝากเข้ า บั ญ ชี เงิ นฝาก การชํา ระเงินกู้ เป็นหน้ าที่ ข องสมาชิกที่ ต้ อ งแจ้ งให้สหกรณ์ ฯ ทราบ
เนื่องจากในแต่ละวันมีเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เป็นร้อยรายการเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเงินของใครบ้าง
และการบันทึกรายการบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานการลงบัญชี และในกรณีนี้เมื่อสมาชิกมีหลักฐานมา
แสดงสหกรณ์ฯ ก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่สมาชิกพร้อมทั้งคิดดอกเบี้ยย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่โอนเงินแล้ว
นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ประธานคณะกรรมการได้ชี้แจงในประเด็นการขอแก้ไขข้อบังคับที่ทําใน
ปลายสมัยที่หมดวาระการดํารงตําแหน่งนั้น เนื่องจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ .2562 มีผล
บังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 การแก้ไขข้อบังคับต้องนําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา ดังนั้นจึงต้อง
นําเสนอในการประชุมใหญ่ในวันนี้
เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปราย นายถิรเดช ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ สรุปเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ดังนี้
1. ขอถอนข้อบังคับในข้อที่เกี่ยวกับการปรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิก
สามัญประเภท ข. และ ค. ออกจากการพิจารณา
2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 4 ข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 32 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58
ข้อ 65 ข้อ 65/1 ข้อ 65/2 ข้อ 65/3 ข้อ 67 ข้อ 67/1 และข้อ 70 ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43(7) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
รายละเอียดตามแบบ ท.ข. 2 (ที่แนบท้าย)
มติที่ประชุม

1. อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด
ตามที่เสนอในข้อ 2
2. ข้อ ความใดที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ด้ ล งมติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล้ ว หากปรากฏว่ า ข้ อ ความนั้ น ขั ด ต่ อ
กฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
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ระเบียบวาระที่ 14

เรื่องอื่น ๆ

นายพัลลภ จันทคนธุ์ สมาชิกสามัญเลขที่ 001313 ขอเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เพิ่มค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 700.-บาทเป็น 1,000.-บาท และค่าพาหนะสําหรับสมาชิกต่างจังหวัด
คนละ 1,000.-บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

(ลงชื่อ)

ชูชาติ ชืน่ มงคลสกุล
(นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมทางหลวง จํากัด

(ลงชื่อ)

ถิรเดช ศิลาโรจน์
(นายถิรเดช ศิลาโรจน์)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด
ผู้จดรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด
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