
 สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
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ที่  สอ   201 /2561                     
                 1 พฤศจิกายน 2561 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2561 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

สิ่งที่สงมาดวย  รายงานกิจการประจําป 2561  จํานวน  1  เลม 

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 วันพฤหัสบดีที่ 
8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารฝายซอมเครื ่องยนต แผนกชางอากาศ กองเทคนิค กองบิน 4  
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

  ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
  ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง รายงานกิจการประจําป 2561 
  ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง รายงานสมาชิกเขาใหม และลาออกระหวางป 2561 
  ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง รายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 
  ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะการเงิน งบกําไรขาดทุนประจําป 2561 
  ระเบียบวาระที่  7   เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561 
  ระเบียบวาระที่  8   เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ รายจาย ประจําป 2562 
  ระเบียบวาระที่  9   เรื่อง พิจารณาวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2562 
  ระเบียบวาระที่  10  เรื่อง การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562 
  ระเบียบวาระที่  11  เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 
  ระเบียบวาระที่  12  เรื่อง เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาต ประจําป 2562 
  ระเบียบวาระที่  13  เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ  
  ระเบียบวาระที่  14  เรื่อง ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
  ระเบียบวาระที่  15  เรื่อง อื่นๆ ตามแตมีผูเสนอ 

  จึงขอเชิญสมาชิกเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียงกัน  
 
 

 
   ขอแสดงความนับถือ 

 

         (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก  นิรุต  รัตนจรรยา 
           (นิรุต  รัตนจรรยา)   
                            รองประธานกรรมการดําเนินการ 
                                               สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

 



สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 42 

ป  2561 
 

 

 
1.  น.อ.พูนศักด์ิ ปยะรัตน ประธานกรรมการดําเนินการฯ 

2.  น.อ.ชาคริต ศักด์ิชัยศรี รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (1) 

3.  น.อ.นิรุต รัตนจรรยา รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (2) 

4.  น.อ.วรพล ดิษฐแกว รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (3) 

5.  น.อ.ธาตรี ทองประดับ กรรมการดําเนินการฯ 

6.  น.ท.นิพิท วิชัยดิษฐ กรรมการดําเนินการฯ  

7.  น.ท.ธีระยุทธ เกื้อสกุล กรรมการดําเนินการ ฯ 

8.  น.ท.พิสิฐ เทพสุวรรณ กรรมการดําเนินการ ฯ 

9.  น.ท.ชินกร เหมือนวงษ กรรมการดําเนินการเลขานุการ 

10.  น.ท.อนันต แหววรอด กรรมการดําเนินการ ฯ 

11.  น.ท.หญิง วราธชญาน คําประกอบ กรรมการดําเนินการ ฯ 

12.  น.ท.สมนึก สมบุญนา กรรมการดําเนินการ 

13.  น.ท.ยุทธชัย ทองออน กรรมการดําเนินการ ฯ 

14.  น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง กรรมการผูชวยเลขานุการ ฯ 

15.  น.ต.โชคชัย รุงเรือง กรรมการดําเนินการ ฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน  4  จํากัด 
ฝายจัดการ  

 

 

   

 
1.  น.ท.พงษศักด์ิ   ทองสุข ผูจัดการ 

2.  นางอรวิภา สุรเสียง หัวหนาฝายการเงิน 

3.  นางวิภา พิมพา รองหัวหนาฝายบัญชี 

4.  นางณัฐนิชาช ปนกลาง รองหัวหนาฝายสินเช่ือ 

5.  นางเบญจรัตน วงษบุญม ี รองหัวหนาฝายการเงิน 

6.  น.ส.เสาวพักตร คงงาม  เจาหนาท่ีธุรการ 

7.  นางสุรีรัตน วงษเพ็ชร เจาหนาท่ีทะเบียนหุนและเงินกู 

8.  น.ส.จุฑาสกุล เคามูล เจาหนาท่ีบัญชี 

9.  น.ส.สุภัทรา บัวเสนาะ เจาหนาท่ีทะเบียนหุนและเงินกู 

10.  นางขวัญเมือง แปนโต นักการ 

 
 

ผูตรวจสอบกิจการ และผูสอบบัญชี 

 
1.  ร.ท.ทินกร   ชาประเสริฐ ผูตรวจสอบกิจการ 

2. นายยุทธพงษ   งามวิชานน ผูสอบบัญชี 

 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
วัน พฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.00 น. 

ณ อาคารฝายซอมเคร่ืองยนต แผนกชางอากาศ  

 
            

                                                                                                                            หนา 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ       1 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560    2 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง รายงานกิจการประจําป 2561       3 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง รายงานสมาชิกเขาใหม และลาออกระหวางป 2561     6 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง รายงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561     7 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะการเงิน งบกําไรขาดทุนประจําป 2561   12 

ระเบียบวาระที่  7   เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561     27 

ระเบียบวาระที่  8   เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2562   29 

ระเบียบวาระที่  9   เรื่อง พิจารณาวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2562   33 

ระเบียบวาระที่  10  เรื่อง การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562    34 

ระเบียบวาระที่  11  เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562     36 

ระเบียบวาระที่  12  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาต ประจําป 2562    37 

ระเบียบวาระที่  13  เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ      39 

ระเบียบวาระที่  14 เรื่อง ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  42 

ระเบียบวาระที่  15  เรื่อง อื่นๆ ตามแตมีผูเสนอ        43 

ผนวก      รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560      45

     



ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 
                                                                     เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด หมวด 7 การประชุมใหญ ขอ 62 วรรค 2  

ความวา การประชุมใหญสามัญครั้ งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมปละหน่ึงครั้งภายใน 

หน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ     

                 บัดน้ีสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ครบองคประชุมตามขอบังคับ คือมีสมาชิก      

เขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน โดยคณะกรรมการไดมอบให 

กรรมการเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

 

มติท่ีประชุมใหญ 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 
                       เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

 
 ตามที่สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ไดสงเอกสารการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 

พรอมสําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 (รายละเอียดตามหนา ผนวก) ใหกับสมาชิกรวมกัน

พิจารณาความถูกตอง และหากสมาชิกมีขอทักทวงใด ขอใหแจงสหกรณทราบกอนวันประชุมใหญ หรือแจง

ในวาระการประชุมน้ี ตอไป 

 
มติท่ีประชุมใหญ 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 
                                                                      เรื่อง รายงานกิจการประจําป 2561 

 

           คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด  ขอเสนอรายงานกิจการ 
ประจําป 2561  ดังน้ี  
1.  ทุนดําเนินการ 
 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2561 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2560 
(บาท) 

+ 
- 

เพ่ิม  (บาท) 
ลด  (บาท) 

1.  ทุนเรือนหุน 225,177,950.00 215,185,910.00 + 9,992,040.00 
2.  เงินรับฝาก 89,662,951.03 92,190,769.08 - 2,527,818.05 
3.  ทุนสํารอง 42,380,155.22 40,776,550.73 + 1,603,604.49 
4.  เงินใหสมาชิกกูระหวางป 99,277,900.00 96,375,600.00 + 2,902,300.00 
5.  เงินรับชําระหน้ีระหวางป 90,501,162.25 89,438,625.75 + 1,062,536.50 
6.  เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิก 361,167,567.00 352,390,829.25 + 8,776,737.75 
7.  เงินลงทุนระยะยาว 2,600,000.00 2,600,000.00  0.00 
8.  ทุนดําเนินการ 379,072,326.96 369,212,214.30 + 9,860,112.66 
9.  กําไรสุทธิประจําป 15,317,403.31 14,800,983.49 + 516,419.82 

 

2.  ทุนเรือนหุน       
      สมาชิกถือหุน 30 ก.ย.60            215,185,910.00  บาท  

บวก      ถือหุนเพิ่มระหวางป        20,365,870.00  บาท  
หัก       สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป                10,373,830.00  บาท  

           คงเหลือหุนท่ีสมาชิกถือ ณ 30 ก.ย.61    225,177,950.00  บาท  
        

3.  เงินรับฝาก        
     3.1   เงินรับฝากออมทรัพย      
     มีเงินรับฝาก 30 ก.ย.60                 18,183,941.64   บาท  

บวก  ฝากเพิ่มระหวางป        22,020,666.74    บาท  
หัก    ถอนคืนระหวางป        22,246,421.56    บาท  

           คงเหลือ ณ 30 ก.ย.61        17,958,186.82    บาท 
 

     3.2  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ      
 มีเงินรับฝาก 30 ก.ย.60           74,006,827.44    บาท  

บวก     ฝากเพิ่มระหวางป                   5,829,576.92    บาท  
หัก       ถอนคืนระหวางป                 8,131,640.15    บาท  

           คงเหลือ ณ 30 ก.ย.61                 71,704,764.21    บาท  
 



- 4 - 

 

4.  เงินใหสมาชิกกู       
           เงินกูคงเหลืออยูท่ีสมาชิก  30 ก.ย.60   352,390,829.25  บาท  
            ระหวางป สมาชิกกูเงินกูสามัญ              75,946,100.00   บาท  

            ระหวางป สมาชิกกูเงินกูฉุกเฉิน       23,331,800.00   บาท  

    รวมเงินกูท้ังสิ้น            99,277,900.00   บาท  

             ระหวางป สมาชิกชําระหน้ีตามสัญญา      90,501,162.25   บาท  

            คงมีเงินกูเหลืออยูท่ีสมาชิก ณ 30 ก.ย.61   361,167,567.00   บาท 

  
5.  การจัดซื้อครุภัณฑ  และปรับปรุงอาคารสํานักงาน     
          ในปดําเนินงาน  2561 สหกรณดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงาน และ จัดหาครุภัณฑทดแทน ดังน้ี  

 5.1  ทําสัญญาจางปรับปรุงอาคารสํานักงานกับบริษัท เจเอสแปนดบิลท จํากัด โดยวิธีการคัดเลือก สัญญา 

ลงนาม 3 ก.ย.61 กําหนดสงมอบงาน 3 ธ.ค.61 (90 วัน) วงเงิน 1,500,000.00 บาท ทั้งน้ีสหกรณ ไดรับการอนุมัติ

กรอบวงเงินการจางปรับปรุงจากมติที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 แลว   

  5.2  จัดหาเครื่องพิมพแบบเลเซอร 1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด เปนเงิน   4,050.00  บาท 

                         
6.  การจายเงินทุนสาธารณประโยชน  ป 2561 

6.1 จายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ประจําเดือน ๆ ละ 2,000 บาท 24,000.00 บาท 

6.2 จายสนับสนุนงานทอดกฐิน บน. 4 100,000.00 บาท 

6.3 จายสนับสนุนงานวันเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ป 2561 1,000.00 บาท 

6.4 จายสนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ บน.4 ป 2561 20,000.00 บาท 

6.5 จายสนับสนุนนํ้าปนแจกเด็ก งานวันเด็ก บน.4 ป 2561 15,000.00 บาท 

6.6 จายสนับสนุนคาไอศครีม ออกรานงานสรงนํ้าหลวงพอเพ็ชร บน.4 ป 2561 2,250.00 บาท 

6.7 จายสนับสนุนการ สมส.ทอ.บน.๔ รวมแขงขันกีฬาภายใน ทอ. ประจําป 2561 20,000.00 บาท 

6.8 จายสนับสนุนงานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2561 15,000.00 บาท 

6.9 จายสนับสนุนคาพวงหรีดรวมงานศพแกสมาชิก 3,500.00 บาท 

6.10 จายสนับสนุนทุนการศึกษา บน.4 50,000.00 บาท 

6.11 จายสนับสนุนกีฬาภายใน บน.4 ป 2561 10,000.00 บาท 

6.12 จายสนับสนุนนํ้าผลไมปน, นํ้าด่ืมแกว งานหลวงพอเพ็ชร บน.4 2,260.00 บาท 

6.13 จายสนับสนุนอาหารวางรวมงานบวงสรวงที่วิหารหลวงพอเพ็ชร บน.4 2,000.00 บาท 

6.14 จายสนับสนุนบัตรเดิน-ว่ิง การกุศลงานหลวงพอเพ็ชร บน.4 400.00 บาท 

6.15 จายสนับสนุนดอกปอบป วันทหารผานศึกของชมรมแมบาน ทอ. บน.4  500.00 บาท  

                                                                                                                  รวม 265,910.00 บาท   
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7.  เงินทุนสวัสดิการสมาชิก และเจาหนาท่ี ประจําป 2561 
     7.1  จายเงินชวยเหลือคาทําศพสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ 50,000.-บาท จํานวน 7 ราย ๆ ดังน้ี 
     7.1.1  นายสุชาติ  กลัดนุม   

    7.1.2  ร.ต.ประกอบ  ธรรมนิทัศนา   

    7.1.3  ร.ท.จิระพร  วัฒนธัญญการ   

    7.1.4  ร.ต.เชาวลิต  ธรรมวะสา   

    7.1.5  พ.อ.อ.ณรงค  ทัดเทียม   

    7.1.6  นายประชัน  มาดี   

    7.1.7  นางจารุวรรณ  ใจสัจจะ   

                                                                                        รวมเปนเงิน   350,000.00  บาท      
     7.2  จายเงินรางวัลใหแกสมาชิก คนละ 200 บาท รวม 1,159 ราย                    231,800.00  บาท 
                                                                                        รวม          581,800.00  บาท       

8.  รายไดและคาใชจาย ป 2561    

     8.1  รายได   
        รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  21,472,263.22 บาท 
        รายไดอื่น 137,405.98 บาท 
   รวม 21,609,669.20 บาท 

    8.2  คาใชจาย 
        คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่ 2,333,095.00 บาท 
        คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 2,868,887.12 บาท 
        คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 64,685.36 บาท 
        คาใชจายดําเนินงานอื่น 639,157.64 บาท 
        หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินกู 386,440.77 บาท 
 รวม    6,292,265.89 บาท 
    

 
9.  กําไรสุทธ ิ
           เมื่อนํารายไดหักคาใชจายแลว สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป 2561 จํานวน  15,317,403.31 บาท  
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแลว ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ตามความในบังคับ   
ขอ 27 ตอไป 

 



ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4 
                                              เรื่อง  รายงานสมาชิกเขาใหม และลาออกระหวางป 2561 

 

ในระหวางปดําเนินงาน 2561 สหกรณมีรายการเปลี่ยนแปลงสมาชิก ดังน้ี 

           จํานวนสมาชิก เปลี่ยนแปลงในระหวางป 

           สมาชิก ณ  30 กันยายน  2560  1,378 คน 

       เขาใหม        74 คน 

       ลาออก        47 คน 

       ใหออกตามขอบังคับ         3 คน 

                                   โอนออก          5 คน 

       ถึงแกกรรม          7 คน 

          ณ  30 กันยายน 2561  คงมีสมาชิก 1,390 คน 

 

  หนวยงานท่ีสมาชิกสังกัด 

               กองบิน 4    933 คน 

   กองซอมอากาศยาน 1    29 คน 

    บริษัทอุตสาหกรรมการบิน   14 คน 

   แผนกคลังสรรพาวุธ 3    13 คน 

   หนวยอื่น     401 คน 

 

 มติท่ีประชุมใหญ  
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.........................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 5 
                                                   เรื่อง  รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 

 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2561 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

  ตามมติที ่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560  เมื ่อวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2560 ไดเลือก     
เรืออากาศโท ทินกร  ชาประเสริฐ  เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 น้ัน กระผมไดตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน ในโอกาสน้ีขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป  โดยสรุปดังตอไปน้ี 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงาน และงบประมาณ 
ที่กําหนดไว 

3. การบัญช ี
  3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน สมบูรณตามที่นํามาใหตรวจสอบ 
  3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับฝาก 
และทุนเรือนหุน ฯลฯ  โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผลทุกระบบงานควบคูกับการบันทึกบัญชี/ทะเบียนยอยดวยมือ 
เปนไปตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว 
  3.3 การเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการฯ ไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 
 

4. การควบคุมการเงิน 
  การรับ - จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด มีบางครั้ง เก็บเงินไวเกิน 
เน่ืองจากมีวันหยุดของธนาคารติดตอกันหลายวัน และไดขออนุมัติในที่ประชุมแลว 
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5. การบริหารงานของสหกรณ 
  การบริหารงานของสหกรณ ฯ เปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  งบประมาณ  ระเบียบ  และขอบงัคับ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว 

6. การดําเนินงาน 

  6.1 สมาชิก  

   6.1.1 สหกรณ ฯ มีสมาชิกเมื่อตนป  จํานวน   1,378  ราย  
   6.1.2 ระหวางปมีสมาชิกเพิ่ม  จํานวน       74  ราย  
   6.1.3 ระหวางปมีสมาชิกลดลง  จํานวน       62  ราย  
   6.1.4 มสีมาชิกคงเหลือสิ้นป   จํานวน   1,390  ราย  
การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและผานมติคณะกรรมการดําเนินการ 

  6.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในวันสิ้นปสหกรณ ฯ  มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประกอบดวย 
   6.2.1 เงินสดในมือ    จํานวนเงิน      45,151.99  บาท 
   6.2.2 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน  6,031,690.80  บาท 
   6.2.3 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน  9,592,965.39  บาท 
   6.2.4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย     จํานวนเงิน     191,345.35  บาท 
    

  6.3 ดานสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิก สหกรณ ฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 
6.3.1 เงินกู - ฉุกเฉิน   จํานวน  1,736 สัญญา   
6.3.2 เงินกู - สามัญ  จํานวน    215 สัญญา  
6.3.3 เงินกู - พิเศษ        (ปจจุบันยังไมเปดใหสมาชิกกูยืมเงิน) 
 

ประเภทเงินใหกูยืม ยอดยกมา กูระหวางป ชําระหน้ีระหวางป คงเหลือส้ินป 

เงินกู – ฉุกเฉิน 3,978,400.00 23,331,800.00 23,309,100.00 4,001,100.00 

เงินกู – สามัญ 347,754,525.50 75,946,100.00 67,171,415.25 356,529,210.25 

    
    6.3.4 ลูกหน้ีเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน  2,205,772.25 บาท ประกอบดวย 
     - น.ส.พรดา บัวเสนาะ  จํานวนเงิน 338,980.00 บาท 
     - พ.อ.อ.มงคล  สิงหคําปอง จํานวนเงิน 161,590.00 บาท 
     - พ.อ.อ.อวยชัย  มาทวม  จํานวนเงิน 136,686.75 บาท 
     - น.ท.ไพศาล  กลิ่นศรี  จํานวนเงิน 865,833.25บาท 
     - ร.ต.ชูพงษ  สุขเสวต  จํานวนเงิน 702,682.25 บาท 

    6.3.5 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เปนเงิน 776,744.52 บาท  
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  การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ฯ เอกสารหลักฐานแสดงการ
เปนหน้ี การคํ้าประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ  

  6.4 ดานการลงทุน สหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย  
   - หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   จํานวน   400,000.00 บาท 
   - หุนชุมนุมสหกรณทหาร     จํานวน   200,000.00 บาท 
   - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 2,000,000.00 บาท 
   - หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด    จํานวน   301,000.00 บาท 
                               หัก  คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ  จํานวน   301,000.00  บาท 
     รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ  จํานวน 2,600,000    บาท 

  6.5 ดานเงินรับฝาก สหกรณฯ รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ      
   1. เงินฝากออมทรัพย 
   2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
 

ประเภทเงินรับฝาก ตนป เพ่ิมระหวางป ถอนระหวางป คงเหลือสิ้นป 

ออมทรัพย 18,183,941.64 22,020,666.74 22,246,421.56 17,958,186.82 

ออมทรัพยพิเศษ 74,006,827.44 5,829,576.92 8,131,640.15 71,704,764.21 

รวมท้ังสิ้น 92,190,769.08 27,850,243.66 30,378,061.71 89,662,951.03 

  การรับฝากเงินและการจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 

  6.6 ดานหน้ีสิน  

   6.6.1 หน้ีสินหมุนเวียน 
    - เงินปนผลคางจาย     105,156.00 บาท 
    - เงินเฉลี่ยคืนคางจาย        6,527.00 บาท 
                                         - เงินกองทุนสามัญรอจายคืน              5,300.00 บาท 
              - เงินรับฝากรอจายคืน (ไมเปนสมาชิก) 44,550.40  บาท 

   6.6.2 หน้ีสินไมหมุนเวียน 
    - เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่    3,573,900.00 บาท 

  การกูยืมเงิน ในปดําเนินงาน 2561 สหกรณไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย (OD) เพื่อ
จายเงินกูแกสมาชิก เปนเงิน 1,970,000.00 บาท ระหวางปชําระคืนครบถวนแลว ซึ่งจายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีไป
ทั้งสิ้น 3,329.42 บาท  

  6.7 ทุนเรือนหุน ทุนเรือนหุนเมื่อตนป จํานวน 215,185,910.00 บาท ระหวางปเพิ่มข้ึน จํานวน 
20,365,870.00 บาท จายคืนคาหุน จํานวน 10,373,830.00 บาท คงเหลือสิ้นป จํานวน 225,177,950.00 บาท   
การเก็บ คาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ 
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  6.8 ทุนสํารองและทุนสะสม รายละเอียดดังน้ี 

 

ประเภททุนของสหกรณ ตนป เพ่ิมระหวางป ลดลงระหวางป คงเหลือส้ินป 

ทุนสํารอง 40,776,550.73 1,603,604.49 0.00 42,380,155.22 

ทุนสะสม ประกอบดวย 2,643,744.00 948,900.00 852,710.00 2,739,934.00 

 - ทุนสาธารณประโยชน 240,900.00 259,100.00 265,910.00 234,090.00 

 - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,466,544.00 50,000.00 0.00 1,516,544.00 

 - ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 

 - ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ี 870,200.00 629,800.00 581,800.00 918,200.00 

 - ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฯ 49,100.00 10,000.00 5,000.00 54,100.00 

 
 การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ  เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 
 

 7. ผลการดําเนินงาน 

  7.1 รายได - คาใชจายเปรียบเทียบกับประมาณการท่ีต้ังงบประมาณไว 
 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 

สูงตํ่ากวา 
ประมาณการ 

(บาท) 

รายได : 
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอื่น 

 
21,000,000.00 

5,000.00 
300,000.00 

 
21,349,329.75 

3,700.00 
256,639.45 

 
349,329.75 

1,300.00 
(43,360.55) 

รวม 21,305,000.00 21,609,662.20 304,662.20 
คาใชจาย : 
1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่
2. คาใชจายทางการเงิน 
3. คาใชจายในการบริหาร 
4. คาใชจายทางบัญชี 
5. คาครุภัณฑสํานักงาน 

 
2,260,000.00 
4,000,000.00 

960,000.00 
- 

2,000,000.00 

 
2,136,935.00 
2,868,887.12 

663,371.64 
623,072.13 

4,050.00 

 
(123,065.00) 

(1,131,112.88) 
(296,628.36) 
6230,072.13 

(1,995,950.00) 
รวม 9,220,000.00 6,296,315.89 2,923,684.11 

  คาใชจายตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได  การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของที่ประชุม  ซึ่งเมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลวก็ไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่อนุมัติ สวนคาใชจายทางบัญชี เปนคาใชจายทีตั่ดทางบัญชีเทาน้ันไมไดจายเปนเงินสด 
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  7.2 รายได - คาใชจายเปรียบเทียบกับปกอน 
 

รายการ 
ป 2560 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
บาท 

รายได : 
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอื่น 
หน้ีสงสัยจะสูญรับคืน 

 
20,748,772.25 

5,150.00 
271,544.09 
24,647.00 

 
21,349,329.75 

3,700.00 
256,639.45 

- 

 
600,557.50 
(1,450.00) 

(14,904.64) 
(24,647.00) 

รวม 21,050,113.34 21,609,669.20 559,555.86 
คาใชจาย : 
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูยืมระยะสั้น 
คาใชจายในการดําเนินงาน 

 
2,905,606.88 
3,343,523.65 

 
2,868,887.12 
3,423,378.77 

 
(36,719.76) 
79,855.12 

รวม 6,249,129.85 6,292,265.89 (43,136.04) 

กําไรสุทธิรอการจัดสรร 14,800,983.31 15,317,403.31 516,420.00 

 
 กําไรสุทธิรอการจัดสรรเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งมีจํานวนมีจํานวนเพิ่มข้ึน 516,420.00 บาท 

8. สรุปผลการดําเนินงาน 

  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
มติแหงที่ประชุม และวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ 

9. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

  ในป พ.ศ.2561 ผูตรวจสอบกิจการไดใหขอสังเกตและแนะนําแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสหกรณ      
และรายงานผลการตรวจสอบ พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือน   
ซึ่งขอสังเกตและขอเสนอแนะไดรับการแกไขปรับปรุงใหถูกตองแลว 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

   (ลงช่ือ)  เรืออากาศโท  ทินกร  ชาประเสริฐ 
         (ทินกร  ชาประเสริฐ) 

                                                                       ผูตรวจสอบกจิการ 
                                                                           สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

                                                         30  ตุลาคม  2561 



ระเบียบวาระการประชุมท่ี 6 
                                   เรื่อง อนุมัติงบแสดงสถานะการเงิน งบกําไรขาดทุนประจําป 2561 

(สําเนา) 

หนังสือรับรองของสหกรณ 
 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
 

                                                              วันที่  30  ตุลาคม 2561 
 

เรียน ผูสอบบัญชี 
 
  ห นั งสื อรั บรองฉบับ น้ี ให ไว เพื่ อประ โยชน ของท าน ในการต ร ว จ ส อบ ง บ ก า ร เ ง ิน ของ  
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  เพื่อแสดงความเห็นวา
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับ 
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม 

  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และคิดวา 
ควรจะเปน ดังรายการตอไปน้ี 

   1.  งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการ
แสดงรายการและขอมูลตาง ๆ 

 2.  ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 
 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

   3.  ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ 
ของสหกรณ ซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

   4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี
สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

  5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา 
ซึ่งควรจะได นํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารองคาเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึน 



- 13 - 

 

  6. รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสม 
ในงบการเงิน           
 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น    
 6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
 6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

          7.  สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพันหรือ 
ขอผูกมัดใดๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

          8.  สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ ทั ้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจ
เกิด ขึ้น ในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั ้งไดม ีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอื่น และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดข้ึน  
                    9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไม
ปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
  
 
      (ลงช่ือ)  นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา  
         (นิรุต  รัตนจรรยา)  
                รองประธานกรรมการ  
             
              
      (ลงช่ือ)  นาวาอากาศโท  พงษศักด์ิ  ทองสุข   
                          (พงษศักด์ิ  ทองสุข)  
                        ผูจัดการ 
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(สําเนา) 
รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ 

ความเห็น 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะทางการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ 
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สําหรับเรื่องเหลาน้ี 
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปน้ี 
 

การรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืม 
 สหกรณมีการรับรูรายไดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ ตามที่แสดง 
ในงบกําไรขาดทุน สหกรณฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมในป 2561 จํานวน 21.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.43 
ของรวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดดังกลาวเกิดจากการทํา
สัญญาเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ ซึ่งการคํานวณรายไดดอกเบี้ยเพื่อรับรูรายการอาศัยการประมวลผลโดยระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ดังน้ัน ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมดวยมูลคาที่
ไมถูกตองหรือรับรูในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม 
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพื่อทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุม
ตัวอยางเพื่อทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยที่เรียกเก็บวาเปนไปตามสัญญาและรับรูรายไดสอดคลองกับนโยบายการบัญชี
การรับรูรายไดของสหกรณหรือไม 
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ลูกหน้ีเงินใหกูยืม และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 ในป 2561 สหกรณฯ มีลูกหน้ีเงินใหกูยืมรวมทั้งสิ้น 361.17 ลาน
บาท และมีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืม จํานวนเงิน 0.78 ลานบาท ทั้งสองรายการแสดงมูลคาสุทธิคิดเปนรอย
ละ 95.07 ของสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สําคัญเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมแกสมาชิกการรับ
ชําระคืนเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพื่อทําการ
ทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญาใหกูยืมทุกประเภทเพื่อ
ตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหน้ีเงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหน้ีเงินใหกูยืมและรายการตัดชําระหน้ีจาก
ลูกหน้ี เพื่อพิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอดจนถึงการเลือกตัวอยางเพื่อสงหนังสือ
ยืนยันยอดรายการลูกหน้ีคงเหลือ เพื่อพิจารณาถึงความมีอยูจริงนอกจากน้ีขาพเจายังไดสอบทานรายการลูกหน้ีเงินให
กูยืมที่ผิดนัดชําระ ณ วันสิ้นป เพื่อพิจารณาความครบถวนและถูกตองในการบันทึกรายการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดย
การประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของรายการดังกลาวเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน ซึ่งกําหนดอัตรารอยละใน
การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดย พิจารณาจากระยะเวลาการผิดนัดชําระหน้ี และหลักประกันตาง ๆ ที่มีกับสหกรณ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตอง
ตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑ
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความต้ังใจที่จะเลิกสหกรณหรือ
หยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่น
ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบ
การเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใช 
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา 
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิด
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จากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายในทําความเขาใจในระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสทิธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ 
  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุ  
สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเน่ือง
หรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบ
บัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปน 
  ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผย ขอมูลที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนประเมิน วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่อง
เหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะหรือใน
สถานการณที่ยากจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทํา
ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสีย
สาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 
 
 
        (นายยุทธพงษ  งามวิชานน) 

           ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

             วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 
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(สําเนา) 
 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

      
หมายเหตุ 

ป 2561 
หนวย : บาท  

ป 2560 
หนวย : บาท 

สินทรัพย  

สินทรัพยหมุนเวียน  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 15,861,153.53 14,352,134.67 

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ 4 45,292,644.73 43,102,933.75 

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 14,306.00 11,346.75 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3 52,551.75  58,292.82 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 61,220,656.01 57,524,707.99 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 5 2,600,000.00 2,600,000.00 

เงินใหกูยืมระยะยาว  4 315,098,177.75 308,897,591.75 

อุปกรณ - สุทธิ 73,749.66 96,683.52 

 
สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง - สุทธิ 79,743.54 

 
93,231.04 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 317,851,670.95 311,687,506.31 

รวมสินทรัพย 379,072,326.96 369,212,214.30 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

     
หมายเหตุ 

ป 2561 
หนวย : บาท 

 
ป 2560 

หนวย : บาท 

หน้ีสินและทุนของสหกรณ  

        
 

 

หน้ีสินหมุนเวียน  

เงินรับฝาก 6 89,662,951.03  92,190,769.08 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7 220,033.40  236,517.00 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 89,882,984.43  92,427,286.08 

หน้ีสินไมหมุนเวียน  

เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 3,573,900.00  3,377,740.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 3,573,900.00  3,377,740.00 

รวมหน้ีสิน 93,456,884.43  95,805,026.08 

ทุนของสหกรณ  

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)  

หุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 225,177,950.00  215,185,910.00 

ทุนสํารอง 42,380,155.22  40,776,550.73 

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 8 2,739,934.00  2,643,744.00 

กําไรสุทธิประจําป 15,317,403.31  14,800,983.49 

รวมทุนของสหกรณ 285,615,442.53  273,407,188.22 

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 379,072,326.96  369,212,214.30 
 

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  0.00 
 
 

 (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา   (ลงช่ือ) นาวาอากาศโท สรวิชญ  พงษเพง็ 
                              (นิรุต  รัตนจรรยา)                                       (สรวิชญ  พงษเพง็) 
                             รองประธานกรรมการ                                               ผูชวยเลขานุการ 
 
                                                                                          วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

 

 

ป 2561      
       บาท                  % 

 
 

ป 2560 
      บาท                 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
  

 
 

  
 

 
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 21,349,329.75  99.43 

 
20,748,772.25 

 
99.32 

 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 6,133.47  0.03 

 
16,446.06 

 
0.08 

 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 116,800.00  0.54 

 
126,600.00 

 
0.61 

 
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 21,472,263.22  100.00 

 
20,891,818.31 

 
100.00 

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 

 

    
 

  

 
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 2,865,557.70  13.35 

 
2,895,343.24 

 
13.86 

 
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 3,329.42  0.02 

 
10,262.96 

 
0.05 

 
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 2,868,887.12  13.36 

 
2,905,606.20 

 
13.91 

หัก หน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ 
    

 
  

 
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู 386,440.77  1.80 

 
(24,647.00) 

 
(0.12) 

  
รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 386,440.77  1.80 

 
(24,647.00)  (0.12) 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธ ิ
 

18,216,935.33  84.84 
 

18,010,859.11 
 

86.21 

 
บวก  รายไดอื่น 

 
    

 
  

 
คาธรรมเนียมแรกเขา 3,700.00  0.02 

 
5,150.00 

 
0.02 

 
กําไรจากการหนายสินทรัพย           -  0.00 

 
2,999.00  0.00 

 
รายไดเบ็ดเตล็ด 

 

133,705.98  0.62 
 

125,499.03 
 

0.60 

  
รวมรายไดอื่น 137,405.98  0.64  133,648.03  0.64 

 
หัก  คาใชจายในการดําเนินงาน 

    
 

  

 
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่

    
 

  
  

เงินเดือน 

 

1,822,080.00  8.49 
 

1,794,240.00 
 

8.60 

  
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 46,100.00  0.21 

 
47,120.00 

 
0.23 

  
บําเหน็จเจาหนาท่ี 196,160.00  0.91 

 
217,970.00 

 
1.04 

  
คาตอบแทนเจาหนาท่ี 114,464.00  0.53 

 
129,940.00 

 
0.62 

  
คาลวงเวลา 50,000.00  0.23 

 
50,000.00 

 
0.24 

  
คาสมทบเงินประกันสังคม 

 
74,291.00  0.35 

 
73,340.00 

 
0.35 

  
คาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีและนักการ 30,000.00  0.14 

 
27,540.00 

 
0.13 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 
   

ป 2561 ป 2560 

   
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

 
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่และอุปกรณ 

   
 

  

  
คาเสื่อมราคา 26,983.86  0.13 

 
36,552.67 

 
0.17 

  
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
และสิ่งปลูกสราง 

13,487.50  0.06 
 

20,007.33 
 

0.10 

  
คาดูแลโปรแกรมระบบงานสหกรณ 10,000.00  0.05 

 
10,000.00 

 
0.05 

  คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน 14,214.00  0.07  7,504.00  0.04 

  
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย           -  0.00 

 
7.00 

 
0.00 

 
คาใชจายดําเนินงานอื่น 

    
 

  

  
คาเบี้ยประชุม 70,500.00  0.33 

 
77,000.00 

 
0.37 

  
คารับรอง 27,839.00  0.13 

 
14,151.00 

 
0.07 

  
คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 51,736.46  0.24 

 
46,892.04 

 
0.22 

  
คาใชจายประชุมใหญ 228,785.00  1.07 

 
226,228.00 

 
1.08 

  
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 42,000.00  0.20 

 
42,000.00 

 
0.02 

  
คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 58,500.00  0.27 

 
55,000.00 

 
0.26 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในสหกรณ 89,200.00  0.42 

 
92,350.00 

 
0.44 

  
คาไฟฟา 10,381.84  0.05 

 
12,318.52 

 
0.06 

  
คาโทรศัพท 9,016.34  0.04 

 
14,208.09 

 
0.07 

  
คาเคเบิ้ลทีวีสํานักงาน 2,400.00  0.01 

 
1,900.00 

 
0.01 

  
คาธรรมเนียมธนาคาร 133.00  0.00 

 
332.00 

 
0.00 

  
คาไปรษณีย 5,038.00  0.02 

 
4,128.00 

 
0.02 

  
คาของใชสํานักงาน 15,251.00  0.07 

 
15,055.00 

 
0.07 

  
คาบํารุงชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ                  -  0.00 

 
2,000.00 

 
0.01 

  ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ                -  0.00  301,000.00  1.44 

  
คาใชจายอ่ืน 28,377.00  0.13 

 
24,740.00 

 
0.12 

  
         รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 3,036,938.00  14.14 

 
3,343,523.65 

 
16.01 

                 กําไรสุทธ ิ 15,317,403.31  71.34 
 

14,800,983.49 
 

70.85 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
ป 2561 

หนวย : บาท 
ป 2560 

หนวย : บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธ ิ 15,317,403.31 14,800,983.49 
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 26,983.86 36,552.67 

หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ี 386,440.77 (24,647.00) 

คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง  13,487.50  20,007.33 

 กําไรจากการจําหนายสินทรัพย  -  (2,999.00)  

 ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย  -  7.00  

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ  (14,306.00) (11,346.75) 
 รายไดคาบําเหน็จตัวแทนคางรับ  (801.71)  (12,659.14) 

 

สํารองบําเหน็จพนักงาน  196,160.00 217,970.00 
 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพใชไป  15,251.00  46,892.04 

 

 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย  58,500.00  55,000.00 
 

 คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด   -  301,000.00 
 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 

 
 15,999,118.73  15,426,760.64 

สินทรัพยดําเนินงาน   

เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน (23,331,800.00) (23,829,200.00) 
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน  23,309,100.00 23,834,200.00 
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูสามัญ (75,946,100.00) (72,546,400.00) 
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูสามัญ  67,171,415.25 65,579,778.75 
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู-ไมกอใหเกิดรายได  20,647.00 24,647.00 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ  11,346.75  6,006.50  
เงินสดจายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  (8,708.22) (60,322.50) 

หน้ีสินดําเนินงาน   
เงินสดจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชีคางจาย  (55,000.00) (40,000.00) 

 งินสดจายคืนสมาชิกจากเงินกองทุนสามัญรอจายคืน    (11,200.00)  

เงินสดรับจากเงินรอจายคืน   44,550.40 - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  7,214,569.91 8,384,270.39  
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

ป 2561 
หนวย : บาท 

ป 2560 
หนวย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

        เงินสดจายซ้ืออุปกรณสํานักงาน (4,050.00)  (66,575.00) 

        เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย (เคร่ืองถายเอกสาร) -  3,000.00 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (4,050.00)  (63,575.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 27,850,243.66 25,297,718.07 

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (30,378,061.71) (25,023,006.24) 

เงินสดจายเงินปนผล (10,551,727.00) (10,027,107.00) 

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (1,261,286.00) (1,245,116.00) 

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี  (470,000.00) (470,000.00) 

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด  (30,000.00)  (10,000.00) 

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 20,365,870.00  19,293,670.00 

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (10,373,830.00)  (10,904,700.00) 

 เงินสดรับจากกองทุนบําเหน็จตัวแทนเขาทุนสํารอง  -  66,575.00 

 เงินสดรับจากกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน  -  983,552.16 

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (265,910.00)  (256,100.00) 

เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ี  (581,800.00)  (629,800.00) 

 เงินสดจายทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ  (5,000.00)  (5,900.00) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (5,701,501.05)  (2,930,214.01) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,509,018.86  5,390,481.38 

เงินสด ณ วันตนป 14,352,134.67  8,961,653.29 

เงินสด ณ วันส้ินป 15,861,153.53  14,352,134.67 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
  - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง 
 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย จํานวน
เงินตนท่ีคางชําระตามระยะเวลาท่ีกูยืม 
 - สหกรณระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคาง จํานวน 
535,257.75 บาท ซ่ึงหากสหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูดังกลาวแลวจะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิ เพ่ิมขึ้นดวยจํานวนเงินดังกลาว 
 - เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน 
 - สหกรณตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน 
 - คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย
การบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 
 - สหกรณบันทึกอุปกรณสํานักงานท่ีไดมาจากเงินรับบริจาคในบัญชีครุภัณฑสํานักงาน และคํานวณคาเสือ่มราคาโดย
วิธีเสนตรงตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 - สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางตัดจายตามอายุการใหประโยชนระยะเวลา 20 ป 
 - คาใชจายรอตัดบัญช ีตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป 
 - คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสินรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจาย 
หักจากรายได การตอเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย 
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืนทุกประเภท 
ท้ังน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณท่ีนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหน้ีสินดวย 
 

 

ป 2561 
หนวย:บาท 

ป 2560 
หนวย:บาท 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 
เงินสด 45,151.99 70,575.85 
เงินฝากธนาคาร 

  กระแสรายวัน    -  - 
ออมทรัพย 15,816,001.54 14,281,558.82 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 15,861,153.53 14,352,134.67 
        
3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย     
 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ  39,090.90  45,633.68  
 เงินบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิตคางรับ  13,460.85  12,659.14 
                              รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  52,551.75  58,292.82 

 



- 24 - 

 

 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ป 2561 
หนวย:บาท 

ป 2560 
หนวย:บาท 

   4. เงินใหกูยืม - สุทธ ิ ประกอบดวย  

   
ระยะส้ัน  ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว 

เงินใหกูยืม - ปกติ 
 

   

 
ลูกหน้ีเงินกู-ฉุกเฉิน 4,001,100.00 

 

 

 

3,978,400.00 

 

- 

   
ลูกหน้ีเงินกู-สามัญ 39,862,517.00 315,098,177.75 38,856,933.75 308,897,591.75 

 
    รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 43,863,617.00 315,098,177.75 42,835,333.75 308,897,591.75 

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได    

 
ลูกหน้ีเงินกู-สามัญ 2,205,772.25 - 657,903.75 - 
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 2,205,772.25 - 657,903.75 - 

 
รวมเงินใหกูยืม 46,069,389.25 315,098,177.75 43,493,237.50 308,897,591.75 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกูสามัญ   (776,744.52) - (390,303.75) - 

 
รวมเงินใหกูยืม - สุทธ ิ 45,292,644.73 315,098,177.75 43,102,933.75 308,897,591.75 

   
  

 
 

 
 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแยกเปนของลูกหน้ีเงินกูสามัญท้ังจํานวน 
 

5. เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย 
ป 2561 

บาท 
ป 2560 

บาท 
     เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุน  ราคาทุน 

    เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด 

หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 400,000.00 400,000.00 

หุนชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 200,000.00 200,000.00 

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 2,000,000.00 2,000,000.00 

หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด 301,000.00 301,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,901,000.00 2,901,000.00 

 หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด (301,000.00)  (301,000.00) 

  รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 2,600,000.00  2,600,000.00 

     -บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2554ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ. 2551 แตบริษัทมิไดนําหุนเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
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     -รานสหกรณกองบิน 4 จํากัด ไดเลิกกิจการตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 และตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญช ี

     สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

 

6. เงินรับฝาก  ประกอบดวย 
ป 2561 

หนวย:บาท 
ป 2560 

หนวย:บาท 

   เงินรับฝาก – สมาชิก      

 เงินรับฝากออมทรัพย   17,958,186.82  16,013,605.71 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 71,704,764.21 68,593,003.68 

รวม 89,662,951.03 84,606,609.39 

เงินรับฝาก - ที่ไมใชสมาชิก      

 เงินรับฝากออมทรัพย   -  2,170,335.93 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ - 5,413,823.76 

รวม - 7,584,159.69 

  รวมเงินรับฝาก    89,662,951.03  92,190,769.08 

7. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย      

เงินปนผลคางจาย 105,156.00 167,546.00 

เงินเฉลี่ยคืนคางจาย 6,527.00 8,671.00 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 58,500.00 40,000.00 

 เงินรอจายคืน   49,850.40  5300.00 
                                                      รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 220,033.40 236,517.00 

      

8. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย 

ทุนสะสมเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 17,000.00 

ทุนสาธารณประโยชน 234,090.00 240,900.00 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,516,544.00 1,466,544.00 

ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ี 918,200.00 870,200.00 

ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ 54,100.00 49,100.00 

รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 2,739,934.00 2,643,744.00 
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     สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

9.   ภาระผูกพัน 
     ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 10.00 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR-1.50 ตอป ค้ําประกันหน้ีโดยคณะกรรมการดําเนินการและ
ผูจัดการ 
 
10.  กําไรสุทธิประจําป 
 กําไรสุทธิประจําป จะตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป และเปนคา
บํารุงสันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ตอป แตไมเกิน 30,000 บาท สําหรับกําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ
สหกรณอาจจัดสรรเปนรายการอ่ืนตามขอบังคับตอไป 
 
11.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ 
 สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  ซ่ึงกําหนดใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหน่ึงของยอดเงินรับฝาก
ท้ังหมด 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมท่ี 7 
                                                เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 

            ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ขอ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  
ซึ่งในการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2561  สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป  15,317,403.31 บาท  คณะกรรมการ
ดําเนินการ ไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ดังน้ี 
  

การจัดสรรกําไรสุทธ ิ

 
 
 
 

รายการ 
ป 2561 ป 2560 

บาท % บาท % 

กําไรสุทธ ิ  15,317,403.31   14,800,983.49   

1.  เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ10 ของกําไรสุทธิ   1,678,064.31 10.96  1,601,610.49  10.82 

2.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของกําไร                                        
     สุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท 

       30,000.00  0.20  30,000.00  0.20 

3.  เปนเงินปนผลไมเกินรอยละ 10  โดยคิดใหตามสัดสวน  
     แหงระยะเวลา  จัดสรรใหรอยละ 5.10 (เทาปกอน) 

 10,942,753.00 71.44 10,489,337.00  70.87 

4.  เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 6.10 (เทาปกอน) 
     แหงจํานวนดอกเบี้ยซ่ึงสมาชิกสงใหกับสหกรณ  

  1,288,876.00  8.41  1,261,136.00  8.52 

5.  เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 

     470,000.00  3.06  470,000.00  3.18 

6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  
     แหงทุนเรือนหุน 

       50,000.00 0.33  50,000.00  0.34 

7.  เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 

     265,910.00  1.73  259,100.00  1.75 

8.  เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ีไมเกิน    
    รอยละ10  ของกําไรสุทธิ 

     581,800.00  3.80 629,800.00  4.26 

9.  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 

       10,000.00  0.07 10,000.00 0.07 

รวมทั้งส้ิน  15,317,403.31  100.00 14,800,983.49 100.00 
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         สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิ 
 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1.   เปนของสมาชิก   

      1.1 เงินปนผล   10,942,753.00 71.44 

      1.2 เงินเฉลี่ยคืน 1,288,876.00 8.41 

รวม 12,231,629.00 79.85 

2.   เปนผลประโยชนแกสมาชิก    

      2.1 ทุนสํารอง 1,678,064.31 10.96 

      2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 50,000.00 0.33 

      2.3 ทุนสาธารณประโยชน 265,910.00 1.73 

      2.4 ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที ่ 581,800.00 3.80 

      2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 10,000.00 0.07 

รวม 2,585,774.31 16.89 

3.  เปนของกรรมการและเจาหนาที ่ 470,000.00 3.06 

4.  เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.20 
 
 
           มติท่ีประชุมใหญ                   

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.  
 



ระเบียบวาระการประชุมท่ี 8 
                    เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2562 

  
 

                                       แผนงานปงบประมาณ 2562 
                                                  ************************ 

 แผนงานประจําป 2562 มีเปาหมายในการใชทุนภายในสหกรณเปนหลัก ไดแก ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก
จากสมาชิก และในกรณีเสริมสภาพคลองจะใชเงินเบิกเกินบัญชี(OD) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) รายละเอียด
ดังน้ี                                                                                                                 หนวย : ลานบาท 

ลําดับ รายการ 
ผลดําเนินงาน 

ป 2561 
แผนงานป 2562 

แผนงาน เพ่ิม(ลด) รอยละ 
1 ทุนเรือนหุน  225.18   230.00  4.82  2.14  
2 เงินรับฝากจากสมาชิก  89.66   95.00  5.34  5.96  
3 เงินใหกูแกสมาชิก  360.39   370.00  9.61  2.67  
4 การกูยืม  1.97   3.00  1.03  52.28  

 
 

ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2562 
************************ 

 

ประมาณการ 
 แผนงาน   การดําเนินงาน  แผนงาน  

 ป 2561   ป 2561  ป 2562  

1. รายได       

      1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 21,000,000.00 21,349,329.75 22,000,000.00 
      1.2 คาธรรมเนียมแรกเขา 5,000.00 3,700.00 5,000.00 
      1.3 รายไดอื่น 300,000.00 256,639.45 300,000.00 

รวมรายได 21,305,000.00 21,609,669.20 22,305,000.00 
2. คาใชจาย       
      2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่ 2,260,000.00 2,136,935.00 2,320,000.00 
      2.2 คาใชจายทางการเงิน 4,000,000.00 2,868,887.12 4,000,000.00 
      2.3 คาใชจายในการบริหาร 960,000.00 663,371.64 952,000.00 
      2.4 คาใชจายทางบัญชี - 623,072.13 - 
      2.5 คาครุภัณฑสํานักงาน 2,000,000.00 4,050.00 2,000,000.00 

รวมคาใชจาย 9,220,000.00 6,296,315.89 9,272,000.00 
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2562 
 

   ประเภท 
แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แผนงาน 
คําช้ีแจงประกอบ 

 ป 2561   ป 2561   ป 2562  

1. คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี    
1.1 เงินเดือน คาจาง 1,830,000.00 1,822,080.00 1,880,000.00  เพื่อจายเงนิเดือน เจาหนาที่ 8 อัตรา 

 นักการ 1 อัตรา  
 

1.2 คาตอบแทน 200,000.00 114,464.00 200,000.00 คาตอบแทนผูจัดการ 7,000 บาท/เดือน 
กันจายคาตอบแทนรองผูจัดการ  
   5,000 บาท/เดือน 
กันจ่ายคาตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย.  

.2,000 บาท/เดือน 
เพื่อจาย จนท.เงินเดือนเต็มขั้น 1,990.-บาท/
เดือน                 
 

1.3 คาทํางานลวงเวลา     50,000.00 50,000.00     50,000.00 เพื่อจายคาลวงเวลาเจาหนาที่


1.4 เงินสมทบประกันสังคม 80,000.00 74,291.00 90,000.00 สมทบประกันสังคม ตาม พรบ.ประกันสังคม

1.5 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 70,000.00 46,100.00 70,000.00 คาเบี้ยเล้ียงพาหนะในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน และรวมประชุมสัมมนา  
จายคานํ้ามันเชื้อเพลิง ผูจัดการ,  
รองผูจัดการ  
 

1.6 คาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ี
และนักการ 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 คาเครื่องแบบเจาหนาที่ประจําป

รวม 2,260,000.00 2,136,935.00 2,320,000.00  

     

2. คาใชจายทางการเงิน      

2.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 
  

2,865,557.70   เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก

 4,000,000.00   4,000,000.00  

2.2 ดอกเบี้ยจายเงินกู   3,329.42   เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะส้ัน 
รวม 4,000,000.00 2,868,887.12 4,000,000.00  
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2562 

 

           ประเภท 
แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2561  ป 2561   ป 2562  
3. คาใชจายในการบริหาร         
3.1 คาเบี้ยประชุม  
     คณะกรรมการ 

108,000.00 70,500.00 100,000.00 เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําเดือน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู 
เบี้ยประชุมคราวละ  500/คน


3.2 คารับรอง 50,000.00 27,839.00 50,000.00 เพื่อจายเล้ียงรับรองคณะกรรมการประชุม   
  ประจําเดือน 
เพื่อจายรับรองผูมาเยี่ยมเยือนสหกรณ


3.3 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 100,000.00 51,736.46 100,000.00 คาสมุดเงินฝาก, ใบเสร็จรับเงิน, สัญญาเงินกู 
   กระดาษถายเอกสาร, หมึกพิมพ,
   วัสดส้ิุนเปลือง 
 

3.4 คาใชจายประชุมใหญ 350,000.00 228,785.00 350,000.00 คาใชจายวันประชุมใหญ
คาเอกสารการประชุม 
คาอาหารกลางวัน และเงินรางวัล
 

3.5 คาตอบแทน 
     ผูตรวจสอบกิจการ 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
3,500 /เดือน 


3.6 คาธรรมเนียมผูสอบบัญช ี 70,000.00 58,500.00 70,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชี


3.7 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 
     ใหสหกรณ 

90,000.00 89,200.00 90,000.00 คาตอบแทน บน.4  5,000/เดือน
คาตอบแทน ผกง.บก.บน.4   1,500 /เดือน
คาตอบแทน ผกง.กซอ.1 ชอ.   400 /เดือน


3.8 คาใชจายท่ัวไป 150,000.00 94,811.18 150,000.00 คาไฟฟา คาโทรศัพทสํานักงาน   
คาซอมแซมทรัพยสิน และของใชอ่ืน 
คาใชจายดําเนินการทางคด ี
คาพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด


รวม 960,000.00 663,371.64 952,000.00  
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2562 

 

           ประเภท 
แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แผนงาน 
คําช้ีแจงประกอบ 

 ป 2561   ป 2561   ป 2562  

4. คาใชจายทางบัญช ี         
4.1 สํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี  196,160.00 

  

แตละป สหกรณไมไดตั้งเปนคาใชจาย
จึงไมมียอดเปรียบเทียบในปที่ผานมา


4.2 คาเสื่อมราคาอาคารและ   
      อุปกรณ 
 

  40,471.36   เปนคาใชจายที่ตัดจายทางบัญชีเทาน้ันไมได
จายเปนเงินสด 

4.3 หน้ีสงสัยจะสูญ   386,440.77     

รวม  623,072.13    

5.คาครุภัณฑ ทรัพยสินถาวร         
      และส่ิงกอสราง         

-  ครุภัณฑสํานักงาน 2,000,000.00 4,050.00 2,000,000.00 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม

       

ปรับปรุงเทคโนโลยีบริหารงานสหกรณ
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน


รวม 2,000,000.00 4,050.00 2,000,000.00  

รวมทั้งส้ิน 9,220,000.00 6,296,315.89 9,272,000.00  

 

   หมายเหตุ   คาใชจายประเภทที่ 1 ขอ 1.1 เงินเดือน และคาจาง เสนอเพ่ือทราบ รายการประเภทอื่นเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
                 การเบิกจายงบประมาณ ใหนํามาถัวเฉล่ียไดในแตละหมวดตามหลักการบัญชี ยกเวนประเภทที่ 5 

 
 มติท่ีประชุมใหญ   

 .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 



ระเบียบวาระการประชุมท่ี 9 
                             เรื่อง  พิจารณาวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืม หรือคํ้าประกันประจําป 2562 

                  
                  เมื่อการประชุมใหญสามัญประจําทางบัญชี 2560 ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกู ซึ่งสหกรณอาจกูยืม     
หรือคํ้าประกัน ในปบัญชี 2561 ไว 90,000,000.-บาท (เกาสิบลานบาทถวน)  

     ในปดําเนินงาน 2561 สหกรณกูยืมเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จากธนาคารทหารไทยจํากัด มหาชน 
จํานวน 1,970,000.00 บาท (หน่ึงลานเกาแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ชําระแลวทั้งจํานวน ไมมีหน้ีคงเหลือ ซึ่งจาย
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีไปทั้งสิ้นจํานวน 3,329.42 บาท (สามพันสามรอยย่ีสิบเกาบาทสี่สิบสองสตางค) 

      ในปดําเนินงาน 2562 น้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว  ขอเสนอวงเงิน ซึ่งสหกรณอาจกูยืม หรือคํ้า
ประกันไวจํานวน 90,000,000.-บาท (เกาสิบลานบาทถวน) เทาปที่แลว 

มติที่ประชุมใหญ  
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 10 
                                                               เรื่อง  เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

 ตามขอบังคับของสหกรณ หมวดที่ 8 ขอ 72 กําหนดวา คณะกรรมการดําเนินการใหสหกรณ 
มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน  
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ 
 และขอ 74 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 
สองปนับแตวันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการ สหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) 
และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรือ
อยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไป ทุก ๆ ป  
 เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ

ชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวัน

สิ้นปทางบัญชีสหกรณ กรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน...  

  ปงบประมาณป 2562 มีคณะกรรมการท่ีอยูในตําแหนงอีก 1 ป ดังน้ี 

  1.  น.อ.วรพล ดิษฐแกว   รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (3) 

  2.  น.ท.นิพิท  วิชัยดิษฐ   กรรมการดําเนินการฯ 

  3.  น.ท.พิสิฐ เทพสุวรรณ   กรรมการดําเนินการฯ 

  4.  น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ  กรรมการเลขานุการฯ 

  5.  น.ท.อนันต แหววรอด   กรรมการดําเนินการฯ 

  6.  น.ท.สรวิชญ พงษเพ็ง   กรรมการดําเนินการฯ 

  มีคณะกรรมการท่ีครบวาระ และลาออกเน่ืองจากยายไปรับราชการตางหนวย ดังน้ี 

  1.  น.อ.พูนศักด์ิ ปยะรัตน   ประธานกรรมการ 

  2.  น.อ.ชาคริต  ศักด์ิชัยศร ี  รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (1) 

  3.  น.อ.นิรุต  รัตนจรรยา   รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (2) 

  4.  น.อ.ธาตรี  ทองประดับ  กรรมการดําเนินการฯ 

  5.  น.ท.หญิง วราธชญาน คําประกอบ กรรมการเหรัญญิกฯ  

  6.  น.ท.สมนึก สมบุญนา   กรรมการดําเนินการฯ 

  7.  น.ท.ธีรยุทธ เกื้อสกุล   กรรมการดําเนินการฯ 

  8.  น.ท.ยุทธชัย ทองออน   กรรมการดําเนินการฯ 

  9.  น.ต.โชคชัย  รุงเรือง   กรรมการผูชวยเลขานุการฯ 
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 สําหรับการเลือกคณะกรรมการดําเนินงานในป 2562 จะเลือกกรรมการจํานวน 9 คน เพื่อทดแทน 
ผูที่ครบวาระ และลาออก สําหรับผูไดรับคะแนนเสียงในการเลือกต้ังเปนกรรมการลําดับสุดทาย จะอยูในวาระแทน 1ป 
  
ประมติท่ีประชุมใหญ  
 
 ....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 



ระเบียบวาระการประชุมท่ี 11 
                                          เรื่อง  พิจารณาเลือกต้ัง ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 

 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด  
ขอ102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอื่นที่
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมการตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จํานวน 1 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ และใหผูตรวจสอบกิจการหาผูชวยได
ตามความเหมาะสม   

ขอ 102/1 ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผู
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอช่ือผูตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังโดยวิธี
ลงคะแนนลับหรือเปดเผย และผูไดรับเลือกต้ังที่มีคะแนนสูงสุด เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให 
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง และใหผูที่รับการเลือกต้ังลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง
จํานวน 1คน 
 กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุผลตามขอ 103 (1) (2) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการ
สํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกต้ังผูตรวจ
สอบกิจการใหม 
 ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีการกําหนดเปนเวลาหน่ึง
ปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม  ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับการเลือกต้ังไปน้ัน อาจไดรับต้ังซ้ําได 

 

มติท่ีประชุมใหญ    
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 12 
                                        เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาต ประจําป 2562 

              
 ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ไดเลือกนายยุทธพงษ  งามวิชานน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7613 เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ 

 ผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ประจําป 2561 เปนไปดวย
ความเรียบรอย ครบถวน ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ดังปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี    

 ในป 2562 คณะกรรมการไดรับการเสนอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2562 
จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

 

รายการ 
บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง 

จํากัด 
บริษัท คิว ออดิทติ้ง จํากัด บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี 

จํากัด 
1. เลขทะเบียน ทะเบียน 7613 ทะเบียน 6683 ทะเบียน 5850 
2.. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง
การทดสอบรายการบัญชีและวิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนที่เห็นวาจําเปน และ
ระเบียบที่เก่ียวของกับสหกรณตามที่
ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนด
ขึ้ น  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ แ ส ด ง
ความเห็นวางบการเงินที่ตรวจสอบได
แสดงฐานะการ เงิน  ณ วันที่  30 
กันยายน 2562 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตรงตามที่ควร
และไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซ่ึงไดถือปฏิบัติเชนเดี่ยว
กับปกอนหรือไมเพียงใด 

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง
การทดสอบรายการบัญชีและวิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนที่เห็นวาจําเปน และ
ระเบียบที่เก่ียวของกับสหกรณตามที่
ทา งกร มต ร วจบัญชี สหกรณ ไ ด
กําหนดขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อแสดง
ความเห็นวางบการเงินที่ตรวจสอบ
ไดแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตรงตามที่ควร
และไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซ่ึงไดถือปฏิบัติ เชน
เดี่ยวกับปกอนหรือไมเพียงใด 

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชทีี่รับรองทั่วไป รวมทั้ง
การทดสอบรายการบัญชีและวิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนที่เห็นวาจําเปน และ
ระเบียบที่เก่ียวของกับสหกรณตามที่
ทา งกร มต ร วจบัญชี สหกรณ ไ ด
กําหนดขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อแสดง
ความเห็นวางบการเงินที่ตรวจสอบ
ไดแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตรงตามที่ควร
และไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซ่ึงไดถือปฏิบัติ เชน
เดี่ยวกับปกอนหรือไมเพียงใด 

3. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

เขาตรวจดวยตนเองอยางนอยปละ 2 
ครั้ง ไมนอยกวา 3 วันทําการพรอม
ผูชวยไมนอยกวา 2 คน ทุกครั้ง 

เขาตรวจดวยตนเองอยางนอยปละ 
2 ครั้ง ไมนอยกวา 3 วันทําการ
พรอมผูชวยไมนอยกวา 3 คน ทุก
ครั้ง 

เขาตรวจดวยตนเองและ/หรือผูชวย
ผูสอบบัญชีสหกรณที่มีคุณสมบัติ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด พรอมที
งานประมาณ 
3-4 คน ปฏิบัติงานปละ 4 ครั้ง โดย
ในการตรวจสอบระหวางปและส้ินป
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 - 4 วัน
ทําการ 
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รายการ บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง 
จํากัด 

บริษัท ซี เจ ออดิท จํากัด บริษัท เอ็น.เอส.เค.  
สอบบัญชี จํากัด 

4.  การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

1. รายงานการสอบัญชีระหวางป 
สําหรับระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน 
โดยจะสงสําเนาใหกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบดวยทุกครั้ง 
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 
3. ใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร 
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแต
อยางใด 
4. ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งตามที่
สหกรณรองขอ 

1. รายงานการสอบัญชีระหวางป 
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยจะสง
สําเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบดวยทุกครั้ง 
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 
3. ใหคําแนะนําในดานการบริหาร
การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร 
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแต
อยางใด 
4. ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งตามที่
สหกรณรองขอ 

1. แจงผลการสอบบัญชีระหวางป 
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยสง
สําเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบดวย 
2. หากเปนความประสงคสหกรณ
วิเคราะหงบการเงินรอบ 4 เดือนใน
มุมมอง 6 มิติ และการวิเคราะหอ่ืน 
ๆ เชน ความเหมาะสมโครงสรางทุน 
3. รายงานการสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 
4. บริษัทฯ จะใหคําแนะนําในดาน
การบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควรโดยไมถือเปนคาบริการ
พิเศษ 
5. บริษัทฯ จะสงผูสอบบัญชีเขารวม
ประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 

5.  คาธรรมเนียมบริการ การคํานวณคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชี คิดตามเวลาและแรงงานที่ใชใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเล้ียง
และพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต 
คาใชจายในการขอคํายืนยันและสอบ
ทานหน้ี และคาที่พัก ขอใหเปนความ
รับผิดชอบของสหกรณฯ สําหรับป
ทางบัญชี ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 
2562 ขอเสนอคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ เ ปน จํ านวนเ งิ นรวม 
58,500.-บาท (หาหม่ืนแปดพันหา
รอยบาทถวน) 

การคํานวณคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชี คิดตามเวลาและแรงงานที่ใชใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเล้ียง
และพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต 
คาใชจายในการขอคํายืนยันและสอบ
ทานหน้ี และคาที่พัก ขอใหเปนความ
รับผิดชอบของสหกรณฯ สําหรับป
ทางบัญชี ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 
2562 ขอเสนอคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ เ ปน จํ านวนเ งิ นรวม 
70,000.-บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

การคํานวณคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชี คิดตามเวลาและแรงงานที่ใช
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ย
เล้ียงและพาหนะไวเรียบรอยแลว 
เวนแต คาใชจายในการขอคํายืนยัน
และสอบทานหน้ี  ขอใหเปนความ
รับผิดชอบของสหกรณฯ สําหรับป
ทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 ขอเสนอคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ เปนจํานวนเ งิ นรวม 
80,000.-บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) 
โดย เ บิ กจ าย เป นดั ง น้ี  งวดที่  1 
จํานวน 30,000.-บาท(สามหม่ืนบาท
ถวน) งวดที่  2 จํานวน 50,000.-
บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

มติท่ีประชุมใหญ 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 



ระเบียบวาระการประชุมที ่13 

                                                เร่ือง  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 

 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ 
พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศใชเมื่อ 8 มิ.ย.61 น้ัน สหกรณจึงตองแกไขขอบังคับในสวนของสมาชิกสมทบใหสอดคลองกับ
ระเบียบนายทะเบียนฯ  คณะกรรมการดําเนินการฯ จึงเสนอการแกไขขอบังคับสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 

รายการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอความเดิม ขอความที่แกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินปทาง
บัญชีและไดปดบัญชีตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ 
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ ของ
กําไรสุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต
ตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ กําไรสุทธิประจําป
ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน ที่
ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินปทาง
บัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ 
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ ของ
กําไรสุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ตามอัตราที่ กําหนดในกฎกระทรวง 
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคกอน น้ันที่ ป ระชุม ใหญอ าจจะ จัดสรร ได 
ดังตอไปน้ี 
     (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแก
สมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง   
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อน่ึง ถาสหกรณ
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจาย
เปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งส้ิน
ที่จายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
     ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนที่
สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หาของเดือน  
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน  
สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หาของ
เดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

     (2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่
สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิก
ที่ ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปน้ัน 
     (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของ
สหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
     (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกิน
รอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูใน
วันส้ินปน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอน
ไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงินปนผล
ตามหุน  ตาม (1) 

เ น่ืองจากขอความตาม
ขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยขาราชการกองบิน 
4 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
4)  พ.ศ. 2560 ที่นาย
ท ะ เ บี ย น ไ ด รั บ จ ด
ทะเบียนไวเม่ือวันที่   9
มี.ค. 2561 ขอความไม
ครบถวน 
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รายการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ (ตอ) 
ขอความเดิม ขอความที่แกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

      (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไม
เกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของ
สหกรณ 
     (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ 
     (7) เปนทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะหตาม
สมควรแกสมาชิกและครอบครัว  ไมเกินรอยละสิบ
ของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 
     (8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  
เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 
     (9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปน
ทุนสํารองทั้งส้ิน 

 

ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมี
คุณสมบัติดังนี ้ 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ  
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
(3) เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัด
กองทัพอากาศที่มีสถานที่ทํางานอยู ณ ที่กองบิน 4 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค หรือขาราชการ
บํานาญ หรือขาราชการที่เคยปฏิบัติงานอยู ณ ที่ตั้ง
กองบิน 4 มีคําส่ังยายไปหนวยอ่ืนหรือพนักงานของ
สหกรณที่มีอยูในกองบิน 4  
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มี
วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน  
 

ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมี
คุณสมบัติดังนี ้ 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ  
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
(3) เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงาน
ราชการ สังกัดกองทัพอากาศที่มีสถานที่ทํางานอยู 
ณ ที่กองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค หรือ
ขาราชการบํานาญ หรือขาราชการที่เคยปฏิบัติงาน
อยู ณ ที่ตั้งกองบิน 4 มีคําส่ังยายไปหนวยอ่ืนหรือ
พนักงานของสหกรณที่มีอยูในกองบิน 4  
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่ มี
วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน  
 

เ พื่ อ เ ป น ก า ร เ ป ด รั บ
บุคคลในองคกรที่มีความ
ส น ใ จ เ ข า ส มั ค ร เ ป น
สมาชิกสหกรณเพิ่มขึ้น 

ขอ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะตั้งบานเรือนอยู
ในกองบิน 4 หรือพนักงาน 
ราชการที่ทํางานในกองบิน 4 และพนักงานราชการ
หนวยงานอ่ืนที่มีที่ตั้งอยูที่กองบิน 4  
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําส่ังของสหกรณ 
(5) เปนผูที่มีความประสงคจะทําธุรกิจ หรือใชบริการ
จากสหกรณ 

ขอ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุ
นิติภาวะของสมาชิกสหกรณน้ี  
 
 
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
(5) เปนผูที่มีความประสงคจะทําธุรกิจ หรือใช
บริการ จากสหกรณ 
 

เพื่ อ ใ ห ส อด คล อง กับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการรับ
จดทะ เบี ยนขอบั งคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561 
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รายการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ (ตอ) 
ขอความเดิม ขอความที่แกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี  
(1) ไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ  
(2) อาจถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวน
หุนที่ชําระแลวทั้งหมดที ่สหกรณมีอยูในขณะน้ันและมี
ความรับผิดเพียงไมเกิน จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไม
ครบมูลคาหุนที่ตนถือ  
 
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณเฉพาะประเภทเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ  
(4) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไม
เกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน หรือเงินฝากที่สมาชิก
สมทบน้ันมีอยูในเวลาน้ันยกเวน สมาชิกสมทบที่เปน 
พนักงานราชการใหกูไดตามระเบียบของสหกรณวา
ดวยการใหเงินกู และดอกเบี้ยแกสมาชิกสมทบที่เปน
พนักงานราชการ 
หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําส่ังของสหกรณในเรื่องเก่ียวกับสมาชิกสมทบ 
(2) เขารวมประชุมตามที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ เชนใหสหกรณ
เปนองคกรที่ เ ขมแข็งร วมมือกับคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

ขอ 53. สิทธิและหนาที่สมาชิกสมทบ  
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี  
(1) ไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ  
(2) ถือหุนในสหกรณอยางนอยหน่ึงหุน แตไมเกิน
หน่ึงในหา ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้ งหมดที่
สหกรณมีอยูในขณะน้ันและมีความรับผิดเพียงไม
เกิน จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตน
ถือ โดยใหไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
 (3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณเฉพาะประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย 
(4) มีสิทธิกูเงินจากสหกรณ รวมกันทุกประเภทไม
เกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน รวมกับเงินรับฝากที่
สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในเวลาน้ัน และใหไดรับเงิน
เฉล่ียคืนตามสวนธุรกิจไดในอัตราเดียวกับสมาชิก 
 
 
หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําส่ังของสหกรณในเรื่องเก่ียวกับสมาชิกสมทบ 
(2) เขารวมประชุมตามที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ เชนใหสหกรณ
เปนองคกรที่ เขมแข็งรวมมือกับคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

เพื่ อ ใ ห ส อด คล อง กับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการรับ
จดทะ เบี ยนขอบั งคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561 

ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอม
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว 
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 

ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบ
ยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ เหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี  
(1) ตาย  
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ  
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย  
(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว  
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ  
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา  

เพื่ อ ใ ห ส อด คล อง กับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการรับ
จดทะ เบี ยนขอบั งคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561 

 

มติท่ีประชุมใหญ
....................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 14 
                                                   เรื่อง ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค 
                                                          และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

 
มติท่ีประชุมใหญ    
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                                                                                 เรื่อง อื่นๆตามแตผูเสนอ  

 
มติท่ีประชุมใหญ   
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รายงานการประชุมสามัญประจําป  2560 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
วันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  เวลา  0900  

ณ  อาคารอเนกประสงค กองบิน 4 
 
          จํานวนสมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 1,100 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 1,373 คน (ตามลายมือช่ือสมาชิก
ผูเขารวมประชุม)           

คณะกรรมการดําเนินการท่ีเขารวมประชุม       

  1.  น.อ.พูนศักด์ิ  ปยะรัตน  ประธานกรรมการดําเนินการ ฯ 

 2.  น.อ.ชาคริต  ศักด์ิชัยศร ี  รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (2)  

 3.  น.อ.นิรุต  รัตนจรรยา  รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (3)  

 4.  น.อ.ธาตร ี  ทองประดับ  กรรมการดําเนินการ ฯ    

 5.  น.ท.วีระชาติ  อยูคง   กรรมการดําเนินการ ฯ 

 6.  น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ  กรรมการดําเนินการเลขานุการ  

 7.  น.ท.หญิง วราธชญาน คําประกอบ  กรรมการดําเนินการเหรัญญิก 

 8.  น.ท.อนันต  แหววรอด  กรรมการดําเนินการ ฯ   

 9.  น.ต.โชคชัย  รุงเรือง   กรรมการดําเนินการ ฯ  

คณะกรรมการท่ีไมมาประชุม เน่ืองจากติดราชการ         

 1.  น.อ.นภดร   คงเสถียร  รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (1)  

2.  น.ท.กฤษฎา  เขียวเจริญ  กรรมการดําเนินการ ฯ  

3.  น.ท.พูนยศ  งามเกษม  กรรมการดําเนินการ ฯ    

4.  น.ท.ทรงศักด์ิ  ธรรมสาร  กรรมการดําเนินการ ฯ  

5.  น.ท.พโยม  แหยมรักชาติ  กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ  

6.  น.ท.สมนึก  สมบุญนา  กรรมการดําเนินการ ฯ  

ผูเขารวมประชุม            

 1.  น.อ.วรพล  ดิษฐแกว  เสธ.บน.4   

 2.  น.ต.พงษศักด์ิ  ทองสุข   ผูจัดการ    

 3.  ร.ท.ทินกร  ชาประเสริฐ  ผูตรวจสอบกิจการ 

 4.  นายธงชัย    มากไหม   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 

 5.  นายอาทิตย  หอมเย็น   นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

 6.  นายนักรบ  แกนจันทร  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน  

7.  นายสมศักด์ิ  ตาทิพย   หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครสวรรค 

 8.  นายยุทธพงษ  งามวิชานน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
           

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
 
 
  
    



 

 

- 2 -

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ     
                 น.อ.พูนศักด์ิ  ปยะรัตน ประธานกรรมการฯ กลาวเปดประชุม และแนะนําผูเขารวมประชุม ดังน้ี  
         1.  นายธงชัย    มากไหม  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ      
        2.  นายอาทิตย  หอมเย็น  นักวิชาการสหกรณชํานาญการนครสวรรค   

       3.  นายนักรบ  แกนจันทร เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
                4.  นายยุทธพงษ  งามวิชานน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
และให น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ กรรมการเลขานุการฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
 

      มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมใหญฯ มีมติรับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปทางบัญชี 2559 
   

                 น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ กรรมการเลขานุการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค บน.4  
  

                 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2559 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องรายงานกิจการประจําป 2560 
    

                 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด  เสนอรายงานกิจการประจําป
ทางบัญชี 2560 ของสหกรณ ดังน้ี     
                   

1.  ทุนดําเนินการ 
 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2560 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2559 
(บาท) 

+ 
- 

เพ่ิม  (บาท) 
ลด  (บาท) 

1.  ทุนเรือนหุน 215,185,910.00 206,796,940.00 + 8,388,970.00 
2.  เงินรับฝาก 92,190,769.08 91,916,057.25 + 274,711.83 
3.  ทุนสํารอง 40,776,550.73 37,970,943.93 + 2,805,606.80 
4.  เงินใหสมาชิกกูระหวางป 96,375,600.00 121,081,700.00 - 24,706,100.00 
5.  เงินรับชําระหน้ีระหวางป 89,438,625.75 101,879,582.25 - 12,440,956.50 
6.  เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิก 352,390,829.25 345,453,855.00 + 6,936,974.25 
7.  เงินลงทุนระยะยาว 2,600,000.00 2,901,000.00 - 301,000.00 
8.  ทุนดําเนินการ 369,212,214.30 357,119,674.82 + 12,092,539.48 
9.  กําไรสุทธิประจําป 14,800,983.49 14,449,747.64 + 351,235.85 

 
2.  ทุนเรือนหุน       
      สมาชิกถือหุน 30 ก.ย.59    206,796,940.00 บาท  

บวก      ถือหุนเพิ่มระหวางป     19,293,670.00 บาท  
หัก       สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป    10,904,700.00 บาท  

           คงเหลือหุนท่ีสมาชิกถือ ณ 30 ก.ย.60  215,185,910.00 บาท  
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3.  เงินรับฝาก        
     3.1   เงินรับฝากออมทรพัย      
     มีเงินรับฝาก 30 ก.ย.59   13,308,868.33  บาท  

บวก  ฝากเพิ่มระหวางป    21,002,989.30   บาท  
หัก    ถอนคืนระหวางป    16,127,915.99   บาท  

           คงเหลือ ณ 30 ก.ย.60    18,183,941.64  บาท 
 
     3.2  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ      
 มีเงินรบัฝาก 30 ก.ย.59    78,607,188.92   บาท  

บวก     ฝากเพิ่มระหวางป     4,294,728.77   บาท  
หัก       ถอนคืนระหวางป     8,895,090.25   บาท  

           คงเหลือ ณ 30 ก.ย.60   74,006,827.44   บาท  
 
4.  เงินใหสมาชิกกู       
           เงินกูคงเหลืออยูท่ีสมาชิก  30 ก.ย.59 345,453,855.00 บาท  
            ระหวางป สมาชิกกูเงินกูสามัญ   72,546,400.00  บาท  
            ระหวางป สมาชิกกูเงินกูฉุกเฉิน   23,829,200.00  บาท  
    รวมเงินกูท้ังสิ้น   96,375,600.00  บาท  
             ระหวางป สมาชิกชําระหน้ีตามสญัญา 89,438,625.75  บาท  
            คงมีเงินกูเหลืออยูท่ีสมาชิก ณ 30 ก.ย.60   352,390,829.25 บาท 
  
5.  การซื้อครุภัณฑ  และของใชสํานักงาน     
          5.1  รับสินทรัพยจากการบริจาค ใชทุนบําเหน็จตัวแทน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด   

      5.1.1  โทรทัศน 1 เครื่อง    เปนเงิน    11,600.00 บาท 
      5.1.2  เกาอี้สํานักงาน 10 ตัว       ”    25,000.00 บาท 
      5.1.3  คอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟฟา     ”    12,045.00 บาท 
      5.1.4  โปรเจ็คเตอรพรอมฉากรับภาพ      ”    12,980.00 บาท 
      5.1.5  ตูเหล็กใสเอกสาร 15 ลิ้นชัก      ”     3,200.00 บาท 
      5.1.6  โตะยาวหนาขาว      ”     1,750.00 บาท 

              รวม   66,575.00 บาท 
                         

6.  การจายเงินทุนสาธารณประโยชน  ป 2560 
6.1 จายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ประจําเดือน ๆ ละ 2,000 บาท 24,000.00 บาท 
6.2 จายสนับสนุนงานทอดกฐินกองบิน 4 100,000.00 บาท 
6.3 จายสนับสนุนงานวันเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ป 2560 1,000.00 บาท 
6.4 จายสนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ บน.4 ป 2560 20,000.00 บาท 
6.5 จายสนับสนุนนํ้าปนแจกเด็ก งานวันเด็ก บน.4 ป 2560 15,000.00 บาท 
6.6 จายสนับสนุนคาไอศครีม ออกรานงานสรงนํ้าหลวงพอเพ็ชร บน.4 ป 2560 2,000.00 บาท 
6.7 จายสนับสนุนการแขงขันกีฬาภายใน ทอ. ประจําป 2560 20,000.00 บาท 
6.8 จายสนับสนุนงานวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2560 6,000.00 บาท  
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6.9 จายสนับสนุนคาพวงหรีดรวมงานศพแกสมาชิก 4,500.00 บาท 
6.10 จายสนับสนุนทุนการศึกษา บน.4 50,000.00 บาท 
6.11 จายสนับสนุนกีฬาภายใน บน.4 ป 2560 10,000.00 บาท 
6.12 จายสนับสนุนนํ้าปนรวมงานหลอพระหลวงพอเพ็ชร บน.4 1,800.00 บาท 
6.13 จายสนับสนุนนํ้าปนรวมงานพุทธภิเษก จังหวัดชัยนาท 1,800.00 บาท 
                     รวม 256,100.00 บาท  

 
7.  เงินทุนสวัสดิการสมาชิก และเจาหนาท่ี ประจําป  2560 
     7.1  จายเงินชวยเหลือคาทําศพสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ 50,000.-บาท จํานวน 8 ราย ๆ ดังน้ี 
     7.1.1  พ.อ.อ.สาโรจน  สัมมาพล   
    7.1.2  พ.อ.อ.เฉลา  ฉายโฉมศร ี   
    7.1.3  ร.ต.สมทรง  ปฤษณารุณ   
    7.1.4  นายประเทือง  ช่ืนใบ 

   7.1.5  ร.ท.พิศาล  คลังทอง 
   7.1.6  นางพรรณทิพย  สวยลึก 
   7.1.7  พ.อ.อ.ปราโมทย  กลั่นสอน 
   7.1.8  น.ท.พูนยศ  งามเกษม 

  

                                                                                  รวมเปนเงิน   400,000.00 บาท      
     7.2  จายเงินรางวัลใหแกสมาชิก คนละ 200 บาท รวม 1,149 ราย               229,800.00 บาท 
                                                                                      รวม     629,800.00  บาท       

8.  รายไดและคาใชจาย ป 2560    

     8.1  รายได   
        รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  20,891,818.31 บาท 
        รายไดอื่น 133,648.03 บาท 
        หน้ีสงสัยจะสูญ (รับคืน) 24,647.00 บาท 
   รวม 21,050,113.34 บาท 

    8.2  คาใชจาย 
        คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่ 2,340,150.00 บาท 
        คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 2,905,606.20 บาท 
        คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 74,071.00 บาท 
        คาใชจายดําเนินงานอื่น 929,302.65 บาท 
 รวม   6,249,129.85 บาท 

 
9.  กําไรสุทธ ิ
           เมื่อนํารายไดหักคาใชจายแลว สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป 2560 จํานวน 14,800,983.49 บาท 
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแลว ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ  ตามความในบังคับ
ของสหกรณ ขอ 27 ตอไป 

 
มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมใหญฯ มีมติรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปทางบัญชี 2560 

 

(สําเนา) 
หนังสือรับรองของสหกรณ 

 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

 
                                                              วันที่  25  ตุลาคม 2560 
 
เรียน ผูสอบบัญชี 
 
  หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการ เงินของ สหกรณ      
ออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  เพื ่อแสดงความเห็นวา        
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับป 
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม 

  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

  ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และคิดวาควร
จะเปนเชน รายการดังตอไปน้ี 

   1.  งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการ
แสดงรายการและขอมูลตาง ๆ 

 2.  ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นทีเ่กี่ยวของ
ทั้งหมด           
 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

   3.  ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ ซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

   4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี
สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

  5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา 
ซึ่งควรจะได นํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารองคาเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึน 
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  6.  รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสม 
ในงบการเงิน           
 6.1  รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบคุคลอื่น    
 6.2  ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
 6.3  สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

          7.  สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพันหรือขอ
ผูกมัดใด ๆ  ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

          8.  สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ ทั ้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจ
เกิด ขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้ง ไดม ีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอื่น และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดข้ึน
      
                    9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึนหรือไม
ปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
  
 
                     (ลงช่ือ)  นาวาอากาศเอก  พูนศักด์ิ  ปยะรัตน     
                   (พูนศักด์ิ  ปยะรัตน)    
               ประธานกรรมการ     
             
                   
              (ลงช่ือ)  นาวาอากาศตรี  พงษศักด์ิ  ทองสุข     
                     (พงษศักด์ิ  ทองสุข)     
                           ผูจัดการ 
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(สําเนา) 
รายงานของผูสอบบัญชรีับอนุญาต 

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ 

ความเห็น 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะทางการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควร 
ในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความรับผิดชอบ 
ของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจา
มีความเปนอิสระจากสหกรณ และไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา 
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลาน้ี 
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเร่ืองมีดังตอไปน้ี 

การรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม 
 สหกรณมีการรับรูรายไดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 สรุปนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ ตามท่ีแสดงในงบกําไร
ขาดทุน สหกรณฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมในป 2560 จํานวน 20.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.32 ของรวมรายได
ดอกเบี้ยและผลตอบแทน ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดดังกลาวเกิดจากการทําสัญญาเงินใหกูแกสมาชิก
ของสหกรณ ซ่ึงการคํานวณรายไดดอกเบี้ยเพ่ือรับรูรายการอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก 
ดังน้ัน ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมดวยมูลคาท่ีไมถูกตองหรือรับรูในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม 
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ัวไปของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีสําคัญเก่ียวกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
สุมตัวอยางเพ่ือทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสหกรณไดออกแบบไวขาพเจาไดสุมตัวอยางเพ่ือทดสอบการ
คํานวณการดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บวาเปนไปตามสัญญาและรับรูรายไดสอดคลองกับนโยบายการบัญชีการรับรูรายไดของสหกรณหรือไม 

ลูกหน้ีเงินใหกูยืม และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 4 ในป 2560 สหกรณฯ มีลูกหน้ีเงินใหกูยืมรวมท้ังสิ้น 352.39 ลานบาท และ
มีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืม จํานวนเงิน 0.39 ลานบาท ท้ังสองรายการแสดงมูลคาสุทธิคิดเปนรอยละ 95.34 ของ
สินทรัพยรวมท้ังสิ้น 
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 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญเก่ียวกับการใหเงินกูยืมแกสมาชิก การรับชําระคืน
เงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพ่ือทําการทําทดสอบระบบ
การควบคุมภายในท่ีสหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญาใหกูยืมทุกประเภทเพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการ
ลูกหน้ีเงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหน้ีเงินใหกูยืม และรายการตัดชําระหน้ีจากลูกหน้ี เพ่ือพิจารณาถึงความถูกตองและ
ครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอดจนถึงการเลือกตัวอยางเพ่ือสงหนังสือยืนยันยอดรายการลูกหน้ีคงเหลือ เพ่ือพิจารณาถึง
ความมีอยูจริง นอกจากน้ีขาพเจายังไดสอบทานรายการลูกหน้ีเงินใหกูยืมท่ีผิดนัดชําระ ณ วันสิ้นป เพ่ือพิจารณาความ
ครบถวนและถูกตองในการบันทึกรายการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของรายการดังกลาว
เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนซ่ึงกําหนดอัตรารอยละในการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาการผิดนัด
ชําระหน้ี และหลักประกันตาง ๆ ท่ีมีกับสหกรณ 

เรื่องอื่น 
 งบการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานผูสอบบัญชีลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณในการ
ดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูสอบบัญช ีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไปขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใชดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และ
ไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไม
พบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่งท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ 
สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเน่ือง
หรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบ
บัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไปขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเน่ืองได 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

  

 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได
วางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 จากเร่ืองท้ังหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไวใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณท่ียากจะ
เกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณได
อยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 
 
 
        (นายยุทธพงษ  งามวิชานน) 

           ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

                                                                                           วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
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(สําเนา) 
 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

      
หมายเหตุ 

ป 2560 
หนวย:บาท  

ป 2559 
หนวย:บาท 

สินทรัพย  

สินทรัพยหมุนเวียน  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 14,352,134.67 6,755,043.75 

 เงินฝากสหกรณออมทรัพยกองบิน 6    -  2,206,609.54 

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ 4 43,102,933.75 39,994,296.00 

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 11,346.75 6,006.50 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3 58,292.82  32,203.22 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 57,524,707.99 48,994,159.01 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 5 2,600,000.00 2,901,000.00 

เงินใหกูยืมระยะยาว  4 308,897,591.75 305,044,608.25 

อุปกรณ - สุทธิ 96,683.52 66,669.19 

 
สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง - สุทธิ 93,231.04 

 
113,238.37 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 311,687,506.31 308,125,515.81 

รวมสินทรัพย 369,212,214.30 357,119,674.82 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

     
หมายเหตุ 

ป 2560 
หนวย:บาท 

 
ป 2559 

หนวย:บาท 

หน้ีสินและทุนของสหกรณ  

        
 

 

หน้ีสินหมุนเวียน  

เงินรับฝาก 6 92,190,769.08  91,916,057.25 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7 236,517.00  206,272.00 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 92,427,286.08  92,122,329.25 

หน้ีสินไมหมุนเวียน  

เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 3,377,740.00  3,159,770.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 3,377,740.00  3,159,770.00 

รวมหน้ีสิน 95,805,026.08  95,282,099.25 

ทุนของสหกรณ  

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)  

หุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 215,185,910.00  206,796,940.00 

ทุนสํารอง 40,776,550.73  37,970,943.93 

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 8 2,643,744.00  2,619,944.00 

กําไรสุทธิประจําป 14,800,983.49  14,449,747.64 

รวมทุนของสหกรณ 273,407,188.22  261,837,575.57 

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 369,212,214.30  357,119,674.82 
 

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  0.00 

 
 

 (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก พูนศักด์ิ  ปยะรัตน  (ลงช่ือ) นาวาอากาศโท ชินกร  เหมือนวงษ 
                              (พูนศักด์ิ  ปยะรัตน)                                       (ชินกร  เหมือนวงษ) 
                               ประธานกรรมการ                                                     เลขานุการ 
 
                                                                                          วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

         

 

 

ป 2560 
 

 
 

ป 2559 
 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน บาท 
 

% 
 

บาท 
 

% 

 
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 20,748,772.25  99.32 

 
20,446,614.75 

 
99.30 

 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 16,446.06  0.08 

 
19,162.47 

 
0.09 

 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 126,600.00  0.61 

 
124,891.69 

 
0.61 

 
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 20,891,818.31  100.00 

 
20,590,668.91 

 
100.00 

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 

 

    
 

  

 
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 2,895,343.24  13.86 

 
3,159,867.09 

 
15.35 

 
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 10,262.96  0.05 

 
17,382.79 

 
0.08 

 
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 2,905,606.20  13.91 

 
3,177,249.88 

 
15.43 

หัก หน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ 
    

 
  

 
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู (24,647.00)  (0.12) 

 
(36,230.00) 

 
(0.18) 

  
รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (24,647.00)  (0.12) 

 
(36,230.00) 

 
(0.18) 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธ ิ
 

18,010,859.11  86.21 
 

17,449,649.03 
 

84.75 

 
บวก  รายไดอื่น 

 
    

 
  

 
คาธรรมเนียมแรกเขา 5,150.00  0.02 

 
5,000.00 

 
0.02 

 
กําไรจากการหนายสินทรัพย 2,999.00  0.01 

 
- 

 
0.00 

 
รายไดเบ็ดเตล็ด 

 

125,499.03  0.60 
 

119,625.23 
 

0.58 

  
รวมรายไดอื่น 133,648.03  0.64 

 
124,625.23 

 
0.61 

 
หัก  คาใชจายในการดําเนินงาน 

    
 

  

 
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่

    
 

  
  

เงินเดือน 

 

1,794,240.00  8.59 
 

1,713,320.00 
 

8.33 

  
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 47,120.00  0.23 

 
46,920.00 

 
0.23 

  
บําเหน็จเจาหนาท่ี 217,970.00  1.04 

 
295,170.00 

 
1.43 

  
คาตอบแทนเจาหนาท่ี 129,940.00  0.62 

 
204,940.00 

 
1.00 

  
คาลวงเวลา 50,000.00  0.24 

 
50,000.00 

 
0.24 

  
คาสมทบเงินประกันสังคม 

 
73,340.00  0.35 

 
69,444.00 

 
0.34 

  
คาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีและนักการ 27,540.00  0.13 

 
26,425.00 

 
0.13 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

   
ป 2560 ป 2559 

   
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

 
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่และอุปกรณ 

   
 

  

  
คาเสื่อมราคา 36,552.67  0.17 

 
28,196.80 

 
0.14 

  
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
และสิ่งปลูกสราง 

20,007.33  0.10 
 

29,137.50 
 

0.14 

  
คาดูแลโปรแกรมระบบงานสหกรณ 10,000.00  0.05 

 
10,000.00 

 
0.05 

  คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน 7,504.00  0.04  8,771.00  0.04 

  
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 7.00  0.00 

 
- 

 
0.00 

 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก        

  คาใชจายโครงการเงินออม -  0.00  40,575.00  0.20 

 
คาใชจายดําเนินงานอื่น 

    
 

  

  
คาเบี้ยประชุม 77,000.00  0.37 

 
78,000.00 

 
0.38 

  
คารับรอง 14,151.00  0.07 

 
13,689.00 

 
0.07 

  
คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 46,892.04  0.22 

 
44,254.54 

 
0.21 

  
คาใชจายประชุมใหญ 226,228.00  1.08 

 
218,645.00 

 
1.06 

  
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 42,000.00  0.02 

 
42,000.00 

 
0.20 

  
คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 55,000.00  0.26 

 
60,000.00 

 
0.29 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในสหกรณ 92,350.00  0.44 

 
87,800.00 

 
0.43 

  
คาไฟฟา 12,318.52  0.06 

 
11,246.00 

 
0.05 

  
คาโทรศัพท 14,208.09  0.07 

 
12,366.32 

 
0.06 

  
คาเคเบิ้ลทีวีสํานักงาน 1,900.00  0.01 

 
1,200.00 

 
0.01 

  
คาธรรมเนียมธนาคาร 332.00  0.00 

 
197.00 

 
0.00 

  
คาไปรษณีย 4,128.00  0.02 

 
4,033.00 

 
0.02 

  
คาของใชสํานักงาน 15,055.00  0.07 

 
15,356.25 

 
0.07 

  
คาบํารุงชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 2,000.00  0.01 

 
- 

 
0.00 

  ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ 301,000.00  1.44  -  0.00 

  
คาใชจายอ่ืน 24,740.00  0.12 

 
12,840.21 

 
0.06 

  
         รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 3,343,523.65  16.00 

 
3,124,526.62 

 
15.18 

                 กําไรสุทธ ิ 14,800,983.49  70.85 
 

14,449,747.64 
 

70.18 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
ป 2560 

หนวย : บาท 
ป 2559 

หนวย : บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธ ิ 14,800,983.49 14,449,747.64 
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 36,552.67 28,196.80 

หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ี (24,647.00) (36,230.00) 

คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง  20,007.33  29,137.50 

 กําไรจากการจําหนายสินทรัพย  (2,999.00)  -  

 ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย  7.00  -  

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ  (11,346.75) (6,006.50) 
 รายไดคาบําเหน็จตัวแทนคางรับ  (12,659.14)   

 

สํารองบําเหน็จพนักงาน  217,970.00 295,170.00 
 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพใชไป  46,892.04  44,254.54 

 

 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย  55,000.00  40,000.00 
 

 คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด   301,000.00  - 
 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน 

 
 15,426,760.64  14,844,269.98 

สินทรัพยดําเนินงาน   

เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน (23,829,200.00) (33,073,400.00) 
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน  23,834,200.00  35,338,300.00  
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูสามัญ (72,546,400.00) (88,008,300.00) 
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูสามัญ  65,579,778.75 66,505,052.25 
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู-ไมกอใหเกิดรายได  24,647.00 36,230.00 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ  6,006.50  37,036.00  
เงินสดจายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  (60,322.50) (34,712.40) 

หน้ีสินดําเนินงาน   
เงินสดจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชีคางจาย  (40,000.00) - 

เงินจายคืนสมาชิกจากกองทุนสามัญรอจายคืน   (11,200.00) - 

 เงินสดรับจากกองทุนสามัญรอจายคืน  -  16,500.00  

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  8,384,270.39 (4,339,024.17)  
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

ป 2560 
หนวย : บาท 

ป 2559 
หนวย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

        เงินสดจายซ้ืออุปกรณสํานักงาน (66,575.00)  (25,000.00) 

        เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย (เคร่ืองถายเอกสาร) 3,000.00  - 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (63,575.00)  (25,000.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 25,297,718.07 46,252,070.34 

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (25,023,006.24) (49,620,391.97) 

เงินสดจายเงินปนผล (10,027,107.00) (9,179,989.00) 

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (1,245,116.00) (1,134,052.00) 

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี  (470,000.00) (450,000.00) 

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด  (10,000.00)  (10,000.00) 

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 19,293,670.00   21,172,940.00  

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (10,904,700.00)  (8,652,920.00) 

 เงินสดรับจากกองทุนบําเหน็จตัวแทนเขาทุนสํารอง  66,575.00  120,000.00 

 เงินสดรับจากกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน  983,552.16  - 

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (256,100.00)  (220,400.00) 

เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ี  (629,800.00)  (638,200.00) 

 เงินสดจายทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ  (5,900.00)  (15,000.00) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (2,930,214.01)  (2,375,942.63) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,390,481.38  (6,739,966.80) 

เงินสด ณ วันตนป 8,961,653.29  15,701,620.09 

เงินสด ณ วันส้ินป 14,352,134.67  8,961,653.29 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
  - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง 
 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย จํานวน
เงินตนท่ีคางชําระตามระยะเวลาท่ีกูยืม 
 - สหกรณระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคางจํานวน 
473,649.50 บาท ซ่ึงหากสหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูดังกลาวแลวจะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิ เพ่ิมขึ้นดวยจํานวนเงินดังกลาว 
 - เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน 
 - สหกรณตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน 
 - คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย
การบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 
 - สหกรณบันทึกอุปกรณสํานักงานท่ีไดมาจากเงินรับบริจาคในบัญชีครุภัณฑสํานักงาน และคํานวณคาเสือ่มราคาโดย
วิธีเสนตรงตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 - สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางตัดจายตามอายุการใหประโยชนระยะเวลา 20 ป 
 - คาใชจายรอตัดบัญช ีตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป 
 - ณ สิ้นปบัญชี 2560 สหกรณฯ ไดตัดจําหนายบัญชีครุภัณฑเน่ืองจากชํารุด 7 รายการ ตามรายงานสรุปผลการ
ตรวจนับครุภัณฑของคณะอนุกรรมการ ราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 7 บาท เปนผลใหสหกรณมีรายการขาดทุนจากการเลิกใช
สินทรัพยดวยจํานวนเงินดังกลาว 
 - คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสินรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจาย หักจาก
รายได การตอเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย 
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืนทุกประเภท ท้ังน้ีรวมถึง 
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณท่ีนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหน้ีสินดวย 
 - สหกรณไดจัดประเภทรายการของงบการเงินป 2559 ในบางรายการเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับป 2560 

 

ป 2560 
หนวย:บาท 

ป 2559 
หนวย:บาท 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 
เงินสด 70,575.85 139,669.47 
เงินฝากธนาคาร 

ออมทรัพย 14,281,558.82 6,615,374.28 
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 14,352,134.67 6,755,043.75 

        
3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย     
 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ  45,633.68   32,203.22 
 เงินบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิตคางรับ  12,659.14  - 
                              รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  58,292.82  32,203.22 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

ป 2560 
หนวย:บาท 

ป 2559 
หนวย:บาท 

   4. เงินใหกูยืม - สุทธ ิ ประกอบดวย  

   
ระยะส้ัน  ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว 

เงินใหกูยืม - ปกติ 
 

   

 
ลูกหน้ีเงินกู-ฉุกเฉิน 3,978,400.00 

 

 

 

3,983,400.00 

 

- 

   
ลูกหน้ีเงินกู-สามัญ 38,856,933.75 308,897,591.75 35,743,296.00 305,044,608.25 

 
    รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 42,835,333.75 308,897,591.75 39,726,696.00 305,044,608.25 

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได    

 
ลูกหน้ีเงินกู-สามัญ 657,903.75 - 682,550.75 - 
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 657,903.75 - 682,550.75 - 

 
รวมเงินใหกูยืม 43,493,237.50 308,897,591.75 40,409,246.75 305,044,608.25 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกูสามัญ   (390,303.75)  (414,950.75) - 

 
รวมเงินใหกูยืม - สุทธ ิ 43,102,933.75 308,897,591.75 39,994,296.00 305,044,608.25 

   
  

 
 

 
 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแยกเปนของลูกหน้ีเงินกูสามัญท้ังจํานวน 
 

5. เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย 
ป 2560 

บาท 
ป 2559 

บาท 
     เงินลงทุนระยะยาว    

    เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด 

หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 400,000.00 400,000.00 

หุนชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 200,000.00 200,000.00 

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 2,000,000.00 2,000,000.00 

หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด 301,000.00 301,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,901,000.00 2,901,000.00 

 หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด 301,000.00  - 

  รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 2,600,000.00  2,901,000.00 

     -บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2554ตามพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ. 2551 แตบริษัทมิไดนําหุนเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
     -รานสหกรณกองบิน 4 จํากัด ไดเลิกกิจการตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 และตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญช ี
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     สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

6. เงินรับฝาก  ประกอบดวย 
ป 2560 

หนวย:บาท 
ป 2559 

หนวย:บาท 

   เงินรับฝาก – สมาชิก      

 เงินรับฝากออมทรัพย   16,013,605.71  11,123,157.52 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 68,593,003.68 73,639,645.56 

รวม 84,606,609.39 84,762,803.08 

   เงินรับฝาก – ที่ไมใชสมาชิก 

           เงินรับฝากออมทรัพย   2,170,335.93  2,185,710.81 

           เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ   5,413,823.76  4,967,543.36 

                   รวม   7,584,159.69  7,153,254.17 

                    รวมเงินรับฝาก   92,190,769.08  91,916,057.25 

7. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย      

เงินปนผลคางจาย 167,546.00 140,385.00 

เงินเฉลี่ยคืนคางจาย 8,671.00 9,387.00 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 55,000.00 40,000.00 

 เงินกองทุนสามัญรอจายคืน    5,300.00  16,500.00 

                                                      รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 236,517.00 206,272.00 

8. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย 

ทุนสะสมเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 17,000.00 

ทุนสาธารณประโยชน 240,900.00 279,600.00 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,466,544.00 1,416,544.00 

ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ี 870,200.00 861,800.00 

ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ 49,100.00 45,000.0 

รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 2,643,744.00 2,619,944.00 

 
 
 
 
 
 



 

 

- 19 -

     สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

9.   ภาระผูกพัน 
     ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 10.00 ลานบาทอัตราดอกเบี้ยเทากับ MOR-1.50 ตอป ค้ําประกันหน้ีโดยคณะกรรมการดําเนินการและ
ผูจัดการ 
 
10.  กําไรสุทธิประจําป         
กําไรสุทธิประจําป จะตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป และเปนคา
บํารุงสันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ตอป แตไมเกิน 30,000 บาท สําหรับกําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ
สหกรณอาจจัดสรรเปนรายการอ่ืนตามขอบังคับตอไป     
 
11.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ         
 สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  ซ่ึงกําหนดใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหน่ึงของยอดเงินรับฝาก
ท้ังหมด     

 

มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมใหญฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินป 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  รายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560 
 

ร.ท.ทินกร  ชาประเสริฐ ผูตรวจสอบกิจการ แถลงรายงานประจําป 2560 ดังน้ี 
 

 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2560 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ไดเลือก     
เรืออากาศโท ทินกร  ชาประเสริฐ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 น้ัน กระผมไดตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน ในโอกาสน้ีขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป  โดยสรุปดังตอไปน้ี 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบญัชี และการควบคุมการเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ 
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2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงาน และงบประมาณ 
ที่กําหนดไว 

3. การบัญช ี
  3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน สมบูรณตามที่นํามาใหตรวจสอบ 
  3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับฝาก 
และทุนเรือนหุน ฯลฯ  โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผลทุกระบบงานควบคูกับการบันทึกบัญชี/ทะเบียนยอยดวยมือ 
เปนไปตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว 
  3.3 การเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการฯ ไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

4. การควบคุมการเงิน 
  การรับ - จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด มีบางครั้ง เก็บเงินไวเกิน 
เน่ืองจากมีวันหยุดของธนาคารติดตอกันหลายวัน และไดขออนุมัติในที่ประชุมแลว 

5. การบริหารงานของสหกรณ 
  การบริหารงานของสหกรณ ฯ เปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  งบประมาณ  ระเบียบ  และขอบังคับ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว 

6. การดําเนินงาน 

  6.1 สมาชิก  

   6.1.1 สหกรณ ฯ มีสมาชิกเมื่อตนป  จํานวน   1,349 ราย  
   6.1.2 ระหวางปมีสมาชิกเพิ่ม  จํานวน     103  ราย  
   6.1.3 ระหวางปมีสมาชิกลดลง  จํานวน      74  ราย  
   6.1.4 มีสมาชิกคงเหลือสิ้นป   จํานวน   1,378 ราย  
การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและผานมติคณะกรรมการดําเนินการ 

  6.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในวันสิ้นปสหกรณ ฯ  มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประกอบดวย 
   6.2.1 เงินสดในมือ    จํานวนเงิน     70,575.85  บาท 
   6.2.2 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน  5,561,114.58 บาท 
   6.2.3 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน  8,719,858.37 บาท 
   6.2.4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย     จํานวนเงิน          585.87 บาท 

  6.3 ดานสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิก สหกรณ ฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 
6.3.1 เงินกู - ฉุกเฉิน   จํานวน  1,756 สัญญา   
6.3.2 เงินกู - สามัญ  จํานวน    246 สัญญา  
6.3.3 เงินกู - พิเศษ        (ปจจุบันยังไมใหสมาชิกกูยืมเงิน) 
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ประเภทเงินใหกูยืม ยอดยกมา กูระหวางป ชําระหน้ีระหวางป คงเหลือสิ้นป 

เงินกู – ฉุกเฉิน 3,983,400.00 23,829,200.00 23,834,200.00 3,978,400.00 

เงินกู – สามัญ 340,787,904.25 72,546,400.00 65,579,778.75 347,754,525.50 
    

    6.3.4 ลูกหน้ีเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน  657,903.75 บาท ประกอบดวย 
     - น.ส.พรดา บัวเสนาะ  จํานวนเงิน 341,703.00 บาท 
     - พ.อ.อ.มงคล  สิงหคําปอง จํานวนเงิน 175,429.00 บาท 
     - พ.อ.อ.อวยชัย  มาทวม  จํานวนเงิน 140,771.75 บาท 

    6.3.5 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เปนเงิน 390,303.75 บาท  

  การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ฯ เอกสารหลักฐานแสดงการ
เปนหน้ี การคํ้าประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ  

   6.4 ดานการลงทุน สหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย  
   - หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   จํานวน   400,000.00 บาท 
   - หุนชุมนุมสหกรณทหาร     จํานวน   200,000.00 บาท 
   - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 2,000,000.00 บาท 
   - หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด    จํานวน   301,000.00 บาท 
                               หัก  คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ  จํานวน   301,000.00  บาท 
     รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ  จํานวน 2,600,000    บาท 

  6.5 ดานเงินรับฝาก สหกรณฯ รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ      
   1. เงินฝากออมทรัพย 
   2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
 

ประเภทเงินรับฝาก ตนป เพ่ิมระหวางป ถอนระหวางป คงเหลือสิ้นป 

ออมทรัพย 13,308,868.33 21,002,989.30 16,127,915.99 18,183,941.64 
ออมทรัพยพิเศษ 78,607,188.92 4,294,728.77 8,895,090.25 74,006,827.44 

รวมท้ังสิ้น 91,916,057.25 25,297,718.07 25,023,006.24 92,190,769.08 

  การรับฝากเงินและการจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 

  6.6 ดานหน้ีสิน  

   6.6.1 หน้ีสินหมุนเวียน 
    - เงินปนผลคางจาย  167,546.00 บาท 
    - เงินเฉลี่ยคืนคางจาย     8,671.00 บาท 
                                         - เงินกองทุนสามัญรอจายคืน          5,300.00 บาท 

   6.6.2 หน้ีสินไมหมุนเวียน 
    - เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่    3,377,740.00 บาท 
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  การกูยืมเงิน ในปดําเนินงาน 2560 สหกรณไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย (OD) เพื่อ
จายเงินกูแกสมาชิก เปนเงิน 11,456,274.25 บาท ระหวางปชําระคืนครบถวนแลว ซึ่งจายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
ไปทั้งสิ้น 10,262.96 บาท  

  6.7 ทุนเรือนหุน ทุนเรือนหุนเมื่อตนป จํานวน 206,796,940.00 บาท ระหวางปเพิ่มข้ึน จํานวน 
19,293,670.00 บาท จายคืนคาหุน จํานวน 10,904,700.00 บาท คงเหลือสิ้นป จํานวน 215,185,910.00 บาท   
การเก็บ คาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ 

  6.8 ทุนสํารองและทุนสะสม รายละเอียดดังน้ี 
 

ประเภททุนของสหกรณ ตนป เพ่ิมระหวางป ลดลงระหวางป คงเหลือส้ินป 

ทุนสํารอง 37,970,943.93 2,805,606.80 0.00 40,776,550.73 

ทุนสะสม ประกอบดวย 2,619,944.00 915,600.00 891,800.00 2,643,744.00 

 - ทุนสาธารณประโยชน 279,600.00 217,400.00 256,100.00 240,900.00 

 - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,416,544.00 50,000.00 0.00 1,466,544.00 

 - ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 

 - ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ี 861,800.00 638,200.00 629,800.00 870,200.00 

 - ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฯ 45,000.00 10,000.00 5,900.00 49,100.00 

 
 การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ  เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 
 

 7. ผลการดําเนินงาน 

  7.1 รายได - คาใชจายเปรียบเทียบกับประมาณการท่ีต้ังงบประมาณไว 
 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
เกิดข้ึนจริง 

(บาท) 

สูงตํ่ากวา 
ประมาณการ 

(บาท) 
รายได : 
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอ่ืน 

 
20,700,000.00 

5,000.00 
300,000.00 

 
20,748,772.25 

5,150.00 
271,544.09 

 
48,772.25 

150.00 
(28,455.91) 

รวม 21,005,000.00 21,025,466.34 20,466.34 
คาใชจาย : 
1. คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี 
2. คาใชจายทางการเงิน 
3. คาใชจายในการบริหาร 
4. คาใชจายทางบัญช ี
5. คาครุภัณฑสํานักงาน 

 
2,265,000.00 
4,000,000.00 

960,000.00 
- 

2,000,000.00 

 
2,122,180.00 
2,905,606.20 

645,806.65 
249,883.00 
66,575.00 

 
(142,820.00) 

(1,094,393.80) 
(314,193.35) 
249,883.00 

(1,933,425.00) 

รวม 9,225,000.00 5,990,050.85 3,234,949.15 
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  คาใชจายตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได  การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของที่ประชุม  ซึ่งเมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลวก็ไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่อนุมัติ สวนคาใชจายทางบัญชี เปนคาใชจายที่ตัดทางบัญชีเทาน้ันไมไดจายเปนเงินสด 

       7.2 รายได - คาใชจายเปรียบเทียบกับปกอน 
 

รายการ 
ป 2559 
(บาท) 

ป 2560 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
บาท 

รายได : 
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอื่น 
หน้ีสงสัยจะสูญรับคืน 

 
20,446,614.75 

5,000.00 
263,679.39 
36,230.00 

 
20,748,772.25 

5,150.00 
271,544.09 
24,647.00 

 
302,157.50 

150.00 
7,864.70 

(11,583.00) 
รวม 20,751,524.14 21,050,113.34 298,589.20 

คาใชจาย : 
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูยืมระยะ
สั้น 
คาใชจายในการดําเนินงาน 

 
3,177,249.88 
3,124,526.62 

 
2,905,606.20 
3,343,523.65 

 
(271,643.68) 
218,997.03 

รวม 6,301,776.50 6,249,129.85 (52,646.65) 

กําไรสุทธิรอการจัดสรร 14,449,747.64 14,800,983.49 351,235.85 
 

 กําไรสุทธิรอการจัดสรรเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งมีจํานวนมีจํานวนเพิ่มข้ึน 351,235.85 บาท 

8. สรุปผลการดําเนินงาน 

  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
มติแหงที่ประชุม และวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ 

9. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

  ในป พ.ศ.2560 ผูตรวจสอบกิจการไดใหขอสังเกตและแนะนําแกเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานสหกรณ      
และรายงานผลการตรวจสอบ พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือน   
ซึ่งขอสังเกตและขอเสนอแนะไดรับการแกไขปรับปรุงใหถูกตองแลว 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

   (ลงช่ือ) เรืออากาศโท  ทินกร  ชาประเสริฐ 
         (ทินกร  ชาประเสริฐ) 

                                                                       ผูตรวจสอบกิจการ 
                                                                           สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

                                                         25  ตุลาคม  2560 
 

มติที่ประชุมใหญฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  รายงานเรื่องสมาชิกเขาใหมและลาออกจากสหกรณระหวางป 2560 
 

ในระหวางปดําเนินงาน 2560 สหกรณมีรายการเปลี่ยนแปลงสมาชิก ดังนี ้

           จํานวนสมาชิก เปลี่ยนแปลงในระหวางป 

           สมาชิก ณ  30 กนัยายน  2559  1,349 คน 

       เขาใหม      103 คน 

       ลาออก       58 คน 

       ใหออก         - คน 

                                   โอนออก        9 คน 

       ถึงแกกรรม        7 คน 

          ณ  30 กนัยายน 2560  คงมีสมาชิก 1,378 คน 

 

  หนวยงานที่สมาชิกสังกัด 

               กองบิน 4    947 คน    

   กองซอมอากาศยาน 1    31 คน 

    บริษัทอุตสาหกรรมการบิน   15 คน 

   แผนกคลังสรรพาวุธ 3    14 คน 

   หนวยอื่น     371 คน 
 
 

มติท่ีประชุมใหญฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปทางบัญชี  2560                                   
 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ขอ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  ซึ่งในการ
ดําเนินงานของสหกรณประจําป 2560 สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป  14,800,983.49 บาท  คณะกรรมการดําเนินการ 
ไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ดังน้ี 
  

การจัดสรรกําไรสุทธ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ป 2560 ป 2559 เพ่ิม 

บาท % บาท % ลด 

กําไรสุทธ ิ  14,800,983.49   14,449,747.64    

1.  เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ10 ของกําไรสุทธิ  1,601,610.49  10.82   1,755,479.64  12.15 -1.33  

2.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของกําไร                                        
     สุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท 

 30,000.00  0.20        10,000.00  0.07 0.13  

3.  เปนเงินปนผลไมเกินรอยละ 10  โดยคิดใหตามสัดสวน  
     แหงระยะเวลา  จัดสรรใหรอยละ 5.10 (เทาปกอน) 

10,489,337.00  70.87 10,054,268.00  69.58 1.29  

4.  เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 6.10 (เทาปกอน) 
     แหงจํานวนดอกเบี้ยซ่ึงสมาชิกสงใหกับสหกรณ  

 1,261,136.00  8.52   1,244,400.00  8.61 -0.09  

5.  เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 

 470,000.00  3.18      470,000.00  3.25 -0.08  

6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  
     แหงทุนเรือนหุน 

 50,000.00  0.34        50,000.00  0.35 -0.01  

7.  เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 

 259,100.00  1.75      217,400.00  1.50 0.25  

8.  เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ีไมเกิน    
    รอยละ10  ของกําไรสุทธิ 

629,800.00  4.26      638,200.00 4.42 -0.16  

9.  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 

10,000.00 0.07 10,000.00 0.07 -0.00  

รวมทั้งส้ิน 14,800,983.49 100 14,449,747.64  100  
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      สรุปการจัดสรรกําไร 
 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1.   เปนของสมาชิก   

      1.1 เงินปนผล  10,489,337.00  70.87 

      1.2 เงินเฉลี่ยคืน  1,261,136.00  8.52 

รวม 11,750,473.00 79.39 

2.   เปนผลประโยชนแกสมาชิก    

      2.1 ทุนสํารอง 1,755,479.64 10.82 

      2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 50,000.00 0.34 

      2.3 ทุนสาธารณประโยชน 217,400.00 1.75 

      2.4 ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาท่ี 638,200.00 4.26 

      2.5 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ 10,000.00 0.07 

รวม 2,671,079.64 17.24 

3.  เปนของกรรมการและเจาหนาท่ี 470,000.00 3.18 

4.  เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.20 

  
 
          มติท่ีประชุมใหญ ฯ  อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิตามที่คณะกรรมการนําเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได รายจาย และงบประมาณรายจายประจําป 2561 

   แผนงานปงบประมาณ 2561 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

************************ 
  

ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2561 

ประมาณการ 
 แผนงาน   การดําเนินงาน  แผนงาน  

 ป 2560   ป 2560  ป 2561  

1. รายได   
    

      1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 20,700,000.00 20,748,772.25 21,000,000.00 

      1.2 คาธรรมเนียมแรกเขา 5,000.00 5,150.00 5,000.00 

      1.3 รายไดอืน่ 300,000.00 271,544.09 300,000.00 

รวมรายได 21,005,000.00 21,025,446.34 21,305,000.00 

2. คาใชจาย 
      

      2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่ 2,265,000.00 2,122,180.00 2,260,000.00 

      2.2 คาใชจายทางการเงิน 4,000,000.00 2,905,606.20 4,000,000.00 

      2.3 คาใชจายในการบริหาร 960,000.00 645,806.65 960,000.00 

      2.4 คาใชจายทางบัญชี - 249,883.00 - 

      2.5 คาครุภัณฑสํานักงาน 2,000,000.00 66,575.00 2,000,000.00 

รวมคาใชจาย 9,225,000.00 5,990,050.85 9,220,000.00 
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ประมาณการคาใชจายประจําป 2561 

 

   ประเภท 
แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2560   ป 2560   ป 2561  
1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่    
1.1 เงินเดือน คาจาง 1,795,000.00 1,794,240.00 1,830,000.00  เพ่ือจายเงินเดือน เจาหนาท่ี 8 อัตรา 

 นักการ 1 อัตรา  
 

1.2 คาตอบแทน 240,000.00 129,940.00 200,000.00 คาตอบแทนผูจัดการ 7,000 บาท/เดือน 
คาตอบแทนรองผูจัดการ 5,000 บาท/
เดือน 
คาตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย..2,000 
บาท/เดือน 
เพ่ือจายจนท.เงินเดือนเต็มขั้น 1,872 บาท/
เดือน                 
 

1.3 คาทํางานลวงเวลา     50,000.00 50,000.00     50,000.00 เพ่ือจายคาลวงเวลาเจาหนาท่ี 
 

1.4 เงินสมทบประกันสังคม 80,000.00 73,340.00 80,000.00 สมทบประกันสังคม ตาม พรบ.
ประกันสังคม 

1.5 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 70,000.00 47,120.00 70,000.00 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน และรวมประชุมสัมมนา  
จายคานํ้ามันเชื้อเพลิง ผูจัดการ,  
รองผูจัดการ  
  

1.6 คาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ี
และนักการ 
 
 

30,000.00 27,540.00 30,000.00 คาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีประจําป 

รวม 2,265,000.00 2,122,180.00 2,260,000.00  
     

2. คาใชจายทางการเงิน      

2.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 
  

2,895,343.24    เพ่ือจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 

 4,000,000.00  4,000,000.00  
2.2 ดอกเบี้ยจายเงินกู   10,262.96   เพ่ือจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น  

รวม 4,000,000.00 2,905,606.20 4,000,000.00  
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ประมาณการคาใชจายประจําป 2561 
 

           ประเภท 
แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2560  ป 2560   ป 2561  
3. คาใชจายในการบริหาร         

3.1 คาเบี้ยประชุม  
     คณะกรรมการ 

108,000.00 77,000.00 108,000.00 เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 
เบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู 
เบี้ยประชุมคราวละ  500/คน 
 

3.2 คารับรอง 50,000.00 14,151.00 50,000.00 เพ่ือจายเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ
ประชุมประจําเดือน  
เพ่ือจายรับรองผูมาเยี่ยมเยือนสหกรณ 
 

3.3 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 100,000.00 46,892.04 100,000.00 คาสมุดเงินฝาก, ใบเสร็จรับเงิน, สัญญา
เงินกู, กระดาษถายเอกสาร, หมึกพิมพ, 
   วัสดุสิ้นเปลือง  

3.4 คาใชจายประชุมใหญ 350,000.00     226,228.00 350,000.00 คาใชจายวันประชุมใหญ 
คาเอกสารการประชุม 
คาอาหารกลางวัน และเงินรางวัล 
 

3.5 คาตอบแทน 
     ผูตรวจสอบกิจการ 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 เพ่ือจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
3,500 /เดือน 

 
3.6 คาธรรมเนียมผูสอบบัญช ี 70,000.00 55,000.00  70,000.00 เพ่ือจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญช ี

 
3.7 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 
     ใหสหกรณ 

90,000.00 92,350.00 90,000.00 คาตอบแทน บน.4  5,000/เดือน 
คาตอบแทน ผกง.บก.บน.4 1,500/เดือน 
คาตอบแทน ผกง.กซอ.1 ชอ. 400/เดือน 

3.8 คาใชจายท่ัวไป 150,000.00 92,185.61 150,000.00 คาไฟฟา คาโทรศัพทสํานักงาน   
คาซอมแซมทรัพยสิน และของใชอ่ืน 
คาใชจายดําเนินการทางคด ี
คาพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
 

รวม 960,000.00 645,806.65 960,000.00  
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ประมาณการคาใชจายประจําป 2561 
 

           ประเภท 
แผนงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2560   ป 2560   ป 2561  
4. คาใชจายทางบัญชี         

4.1 สํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี  217,970.00 
 

  

แตละป สหกรณไมไดตั้งเปนคาใชจาย 
จึงไมมียอดเปรียบเทียบในปท่ีผานมา 
 

4.2 คาเสื่อมราคาอาคารและ   
      อุปกรณ 
 

  49,840.43 
 

  เปนคาใชจายท่ีตัดจายทางบัญชีเทาน้ัน
ไมไดจายเปนเงินสด  

4.3 หน้ีสงสัยจะสูญ   (24,647.00)     

รวม  243,163.43    

5. คาครุภัณฑ ทรัพยสินถาวร         
      และส่ิงกอสราง         

-  ครุภัณฑสํานักงาน 
        

2,000,000.00  
          

66,575.00  
        

2,000,000.00  จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเพ่ิมเติม 

       

ปรับปรุงเทคโนโลยีบริหารงานสหกรณ 
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
 

รวม 2,000,000.00 66,575.00 2,000,000.00 
 

รวมทั้งส้ิน 9,225,000.00 5,990,050.85 9,220,000.00 
 

 

   หมายเหตุ   คาใชจายประเภทที่ 1 ขอ 1.1 เงินเดือน และคาจาง เสนอเพ่ือทราบ รายการประเภทอื่นเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
                 การเบิกจายงบประมาณ ใหนํามาถัวเฉล่ียไดในแตละหมวดตามหลักการบัญชี ยกเวนประเภทที่ 5 

 

    มติท่ีประชุมใหญ ฯ  ที่ประชุมใหญฯ มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง พิจารณาวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม หรือคํ้าประกันประจําป 2560 
 

               เมื่อการประชุมใหญสามัญประจําป 2559  ที่ประชุมใหญไดอนุมัติวงเงินกู ซึ่งสหกรณอาจกู ยืม 
หรือคํ้าประกันในป 2560  ไวจํานวน  90,000,000.-บาท (เกาสิบลานบาทถวน)  
         ในปดําเนินงาน 2560 สหกรณกูยืมเงินเบิกเกินบัญชี ธ.ทหารไทย (OD) 11,456,274.25 บาท (สิบเอ็ดลาน 
สี่แสนหาหมื่นหกพันสองรอยเจ็ดสิบสี่บาทย่ีสิบหาสตางค) ชําระแลวทั้งจํานวน ไมมีหน้ีคงเหลือ ซึ่งจายดอกเบี้ยเงิน
เบิกเกินบัญชีไปทั้งสิ้น จํานวน 10,262.96 บาท (หน่ึงหมื่นสองรอยหกสิบสองบาทเกาสิบหกสตางค) 
              ในปดําเนินงาน  2561 น้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว ขอเสนอวงเงิน ซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
ไวจํานวน 90,000,000.-บาท (เกาสิบลานบาทถวน) เทาปที่แลว  
 

    มติท่ีประชุมใหญ ฯ  มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง การเลือกต้ังประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2561 ชุดที่ 42 
 

ตามขอบังคับของสหกรณ หมวดที่ 8 ขอ 72 กําหนดวา คณะกรรมการดําเนินการใหสหกรณมีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกต้ังจากสมาชิก ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึง 
หรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ 
 และขอ 74 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 
สองปนับแตวันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการ สหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และให
ถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนาน
ที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไป ทุก ๆ ป  
 เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ

ชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวัน

สิ้นปทางบัญชีสหกรณ กรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน...  

  ปงบประมาณป 2561 มีคณะกรรมการท่ีอยูในตําแหนงอีก 1 ป ดังน้ี 

  1.  น.อ.พูนศักด์ิ  ปยะรัตน  ประธานกรรมการฯ 

  2.  น.อ.นิรุต  รัตนจรรยา   รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (3) 

  3.  น.อ.ธาตรี  ทองประดับ   กรรมการดําเนินการฯ  

  4.  น.ท.หญิง วราธชญาน  คําประกอบ กรรมการเหรัญญิกฯ 

  5.  น.ท.สมนึก  สมบุญนา   กรรมการดําเนินการฯ 

  6.  น.ต.โชคชัย  รุงเรือง   กรรมการดําเนินการฯ 

  มีคณะกรรมการท่ีครบวาระ และลาออกเน่ืองจากยายไปรับราชการตางหนวย ดังน้ี 

  1.  น.อ.นภดร  คงเสถียร   รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (1) 

  2.  น.อ.ชาคริต  ศักด์ิชัยศร ี  รองประธานกรรมการดําเนินการฯ (2) 

  3.  น.ท.พูนยศ  งามเกษม   กรรมการดําเนินการฯ 

  4.  น.ท.กฤษดา  เขียวเจริญ  กรรมการดําเนินการฯ  
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  5.  น.ท.วีระชาติ  อยูคง   กรรมการดําเนินการฯ 

  6.  น.ท.ทรงศักด์ิ  ธรรมสาร  กรรมการดําเนินการฯ 

  7.  น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ  กรรมการเลขานุการฯ 

  8.  น.ท.อนันต  แหววรอด  กรรมการดําเนินการฯ 

  9.  น.ท.พโยม  แหยมรักชาติ  กรรมการผูชวยเลขานุการฯ 

สําหรับการเลือกต้ังคณะกรรมการป 2561 เลือกกรรมการ จํานวน 9 คน เพื่อทดแทนผูที่ครบ 

วาระ และลาออก สําหรับผูไดรับคะแนนเสียงในการเลือกต้ังสองลําดับสุดทาย จะอยูในวาระแทน 1 ป  

    

        ที่ประชุมใหญมีมติให ร.ท.ชาติชาตรี  สุทธมา สมาชิกเลขที่ 2164 เปนประธาน คณะกรรมการเลือกต้ัง 
และที่ประชุมใหญมีมติใหดําเนินการ  ดังน้ี   

  -  ใหเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีเปดเผย     
  -  ใหเสนอช่ือสมาชิกที่จะรับเลือกเปนคณะกรรมการ  จํานวน  11  คน          
  - เลือกคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน แทนตําแหนงที่ครบวาระ และลาออก ผลการ
เลือกต้ังคณะกรรมการ ตามลําดับคะแนน  ดังน้ี        
  1.  น.อ.ชาคริต  ศักด์ิชัยศร ี        
  2.  น.อ.วรพล  ดิษฐแกว         
  3.  น.ท.นิพิท  วิชัยดิษฐ 

     4.  น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ 

  5.  น.ท.อนันต  แหววรอด 

  6.  น.ท.พิสิฐ  เทพสุวรรณ 

  7.  น.ต.สรวิชญ  พงษเพ็ง  

  8.  น.ท.ธีระยุทธ  เกื้อสกุล 

  9.  น.ท.ยุทธชัย  ทองออน 

         ผูที่ไดรับการเลือกต้ังลําดับที่ 8 และ 9 จะอยูในวาระแทน 1 ป 

       คณะกรรมการทีไ่ดรับเลือกต้ังไดประชุมระหวางกรรมการดวยกัน โดยมี น.อ.พูนศักด์ิ  ปยะรัตน เปน 

ประธาน และที่ประชุมมีมติ  ดังน้ี             
  1.  น.อ.พูนศักด์ิ  ปยะรัตน  เปน  ประธานกรรมการดําเนินการ ฯ  
  2.  น.อ.ชาคริต  ศักด์ิชัยศร ี  เปน  รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (1) 
  3.  น.อ.นิรุต  รัตนจรรยา   เปน  รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (2) 
  4.  น.อ.วรพล  ดิษฐแกว   เปน  รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (3) 
  5.  น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ  เปน  กรรมการดําเนินการเลขานุการ  
  6.  น.ท.หญิง วราธชญาน  คําประกอบ เปน  กรรมการดําเนินการเหรัญญิก  
  7.  น.ต.สรวิชญ  พงษเพ็ง   เปน  กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ  

  สําหรับที่เหลือ  8  คน  เปนกรรมการ  และประธานกรรมการไดแจงใหที่ประชุมใหญทราบ  

 

มติท่ีประชุมใหญ ฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 11    เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561  
 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด หมวดที่ 9 ผูจัดการและเจาหนาที่ของ
สหกรณ ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปน
การประจําป จํานวน 1 คน และใหผูตรวจสอบกิจการหาผูชวยไดตามความเหมาะสม ที่ประชุมใหญจะเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน ผูตรวจสอบกิจการไมได     
 ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึงป 
ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกจิการคน
เดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกต้ังซ้ํา 

น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ เสนอ ร.ท.ทินกร  ชาประเสริฐ เปนผูตรวจสอบกิจการ ของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกองบิน 4 จํากัด ประจําป 2561   
 ผลการเลือกต้ัง ร.ท.ทินกร  ชาประเสริฐ สมาชิกเลขที่ 3248 ไดเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ        
ออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ประจําป 2561 โดยกําหนดคาตอบแทนเดือนละ 3,500.-บาท (สามพันหารอย
บาทถวน) 
  

 มติท่ีประชุมใหญฯ  มีมติให ร.ท.ทินกร  ชาประเสริฐ  เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 12    เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาต ประจําป 2561 
 

ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื ่อวันพุธที ่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ ใหจาง  
นายยุทธพงษ  งามวิชานน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7613 เปนผูสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกองบิน 4 จํากัด ประจําป 2560  

ผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ประจําป 2560 เปนไปดวยความ
เรียบรอย รวดเร็ว และเปนผลดีแกสมาชิกทุกคน ดังปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี  

   ในป 2561 คณะกรรมการไดรับการเสนอเปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

  1.  นายยุทธพงษ  งามวิชานน  ผูสอบบัญชีอนุญาต  ทะเบียนเลขที่ 7613 เสนอคาธรรมเนียมบริการใน
การตรวจสอบบัญชี ประจําปทางบัญชี 30 กันยายน 2561 เปนจํานวนเงิน 58,500.00 บาท (หาหมื่นแปดพัน   หา
รอยบาทถวน) คิดตามเวลาและแรงงานที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เวนแตคาใชจายในการ
ยืนยันยอด-สอบทานหน้ี และคาที่พัก ขอใหเปนความรับผิดชอบของสหกรณ 

  2.  นายเชิงชาย  จันทรศรี  ผูสอบบัญชีอนุญาต  เสนอคาธรรมเนียมบริการในการตรวจสอบบัญชี 
ประจําปทางบัญชี 30 กันยายน 2561 เปนจํานวนเงิน 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) คิดตามเวลาและ
แรงงานที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เวนแตคาใชจายในการยืนยันยอด-สอบทานหน้ี และคาที่
พัก ขอใหเปนความรับผิดชอบของสหกรณ 

  3.  นางปทมา  ภูรัสมี  ผูสอบบัญชีเลขที่ 4303 บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เสนอคาธรรมเนียม
บริการในการตรวจสอบ บัญชีประจําปทางบัญชี 30 กันยายน 2561 เปนจํานวนเงิน 80,000.00 บาท (แปดหมื่น
บาทถวน) รวมคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแตคาใชจายในการขอคํายืนยันยอดและสอบทานหน้ีใหเปน
ความรับผิดชอบของสหกรณฯ โดยขอแบงจายเปน 2 งวด โดยงวดที่ 1 จํานวน งวดละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาท
ถวน) จายชําระเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบครั้งที่ 1 สวนงวดที่ 2 จํานวน 50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ชําระ
เมื่อสหกรณไดรับรายงานของผูสอบบัญชี ประจําป2561 แลว ภายใน 3 วันทําการ 
  

     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2561 และขออนุมัติคาธรรมเนียม 
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     มติท่ีประชุมใหญ ฯ   สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด มีสินทรัพยทั้งสิ้น 369,212,214.30 บาท 
และผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน อยูในระดับ “ดีมาก” สมาชิกลงมติเลือกบริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิต้ิง 
จํากัด โดย นายยุทธพงษ  งามวิชานน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยขาราชการ
กองบิน 4 จํากัด สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน 58,500.00 บาท 
และเลือกนายเชิงชาย จันทรศรี คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน 70,000.00 บาท สํารองไว กรณีที่ผูสอบบัญชี
ลําดับแรกไมสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได      

 

ระเบียบวาระท่ี 13    เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 
 

ในปดําเนินงาน 2560 ไดมีประกาศกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2560 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการจึงเสนอการแกไขขอบังคับสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินปทาง

บัญชีและไดปดบัญชีตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ให
จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ ของกําไร
สุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละ
หาของกําไรสุทธิ กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการ
จัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรได ดังตอไปน้ี 

ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินปทาง
บัญชีและไดปดบัญชีตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ให
จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ ของกําไร
สุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง กําไรสุทธิประจําปที่
เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน 
ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได ดังตอไปน้ี 

เพื่อใหสอดคลองกับ
ประกาศ
กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราคา
บํารุงสันนิบาต
สหกรณ 
แหงประเทศไทย 
พ.ศ.2560 

     ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณเปนการประจําป จํานวน 1 คน และใหผูตรวจ
สอบกิจการหาผูชวยไดตามความเหมาะสม ที่ประชุม
ใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารง
ตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน ผูตรวจสอบกิจการ
ไมได  

 

ขอ102.   ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่เก่ียวของ
กับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือ
หนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมการ
ตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผู
ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
จํานวน 1 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ และ
ใหผูตรวจสอบกิจการหาผูชวยไดตามความเหมาะสม 

ขอ102/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผู
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อผู
ตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับหรือเปดเผย และผูไดรับ
เลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง 
และใหผูที่รับการเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผู
ตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1คน 

เพื่อใหสอดคลองกับ
ระเบียบ 
นายทะเบียน
สหกรณ วาดวย 
การสอบกิจการ 
ของสหกรณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
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 กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวย

เหตุผลตามขอ103 (1) (2) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการ
สํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการใหม 

 

ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึงป
ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมี
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบ
กิจการซ่ึงออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกตั้งซํ้า 

ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีการกําหนดเปน
เวลาหน่ึงปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือคบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม  ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนผู
ตรวจสอบกิจการที่ไดรับการเลือกตั้งไปน้ัน อาจไดรับตั้ง
ซํ้าได 

 ขอ 103/1 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบ
กิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะ
เหตุอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
        (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
        (2) ตาย 
        (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอ
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 

(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู
ตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ออกจากตําแหนงคณะหรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ 
หรือมี ลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

         ขอ 104. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ 
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 
คือ 
          (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสิน ทั้ง
ปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของ
สหกรณที่เปนอยูจริง 
         (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการ
ดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อประเมินผล
และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ และ
ทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ 

 

ขอ104. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอดังตอไปน้ี 
คือ 

(1) ตรวจสอบอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
การเงิน ตลอดจนทรัพย สินและหน้ีสินทั้ งปวงของ
สหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่
เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการ
ดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อประเมินผล
และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการและ
ทางปฏิบัติในกิจการน้ันๆ 
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        (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่
ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ 
หลักประกัน 
       (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป ของสหกรณ 
       (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของ
สหกรณ 
      (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ หรือกิจการอ่ืน ๆ 
เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
        ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปน
หนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข โดยมิ
ชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไข
ขอบกพรองน้ันดวยก็ได  

 (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่
ข อ งส หกร ณ  ต ล อด จน ห นั ง สื อ สัญ ญาจ า ง แล ะ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 
ขอบังคับระเบียบ มติ ตลอดจนคําส่ังตางๆของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ ตลอดจนคําส่ังของสหกรณหรือกิจการอ่ืนๆ 
เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของ
สหกรณผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนว 
ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนด 

ขอ104/1 การายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจ
สอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน
ประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณ
อักษร และเขารวมประชุมเพื่อแจงผลการตรวจสอบ
ประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

กรณีผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยาง
รายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ัง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ 
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคําส่ังของสหกรณ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยาง
รายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนา
รายงานดังกลาว ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร ที่กํากับดูแลโดยเร็ว 

       ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตาม
รายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการแกไข
และผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการตอสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ  สํานักงานสหกรณจังหวัด/
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร ที่กํากับดูแล 
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       ขอ 105. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หาก
ผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ 
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไข
โดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหาย อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 

ขอ 105. ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ 
กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตาม
อํานาจหน าที่  หรื อประพฤติ ผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดคาเสียหายใหแก
สหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณตอง
แจงใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการ
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวย
เหตุไมแจงน้ัน 

 การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ
ใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 

 

 

มติท่ีประชุมใหญ ฯ  ที่ประชุมใหญฯ  มีมติแกไขขอบังคับตามที่ คณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 14    เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัย 

 ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 
พ.ศ.2559 ขอ 20 (4) กําหนดวา “เพื่อความมั่งคงของสหกรณสมาชิกที่กูเงนิสามัญเกินกวา 100,000.-บาท สมาชิกผู
กูตองทําประกันเงินกูกับบริษัทประกันภัยที่ทางสหกรณไดทําสัญญาประกันเงินกูไว” 
 เพื่อใหการประกันเงินกูเปนไปตามความตองการของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอบริษัท
ประกันภัย ในการดําเนินการประกันเงินกูตามระเบียบสหกรณ ใหที่ประชุมใหญรวมกันพิจารณา ดังน้ี 
 1.  บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) 
 2.  บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) 

มติท่ีประชุมใหญฯ  ที่ประชุมใหญฯ  มีมติคัดเลือกทั้งสองบริษัทสําหรับทําประกันตามระเบียบฯ ทั้งน้ีในการ
ตัดสินใจเลือกบริษัทสําหรับทําประกันเงินกู สมาชิกผูกูจะเปนพิจารณาเลือกเอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 15    ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครสวรรค 
 

 นายสมศักด์ิ  ตาทิพย หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครสวรรค แจงใหที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
1.  ตามงบแสดงฐานะการเงินสหกรณ มีขอสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอที่ ๖ เรื่องเงินฝากที่

ไมใชสมาชิก จํานวน 7,584,159.69 บาท ซึ่งไมเปนไปตาม พรบ.สหกรณ 2542 มาตรา 46(5) ที่ใหสิทธ์ิสหกรณรับ
เงินไดเฉพาะสมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปณกิจสงเคราะหที่มีสมาชิกสหกรณเกินกึ่งหน่ึง เทาน้ัน ขอให
คณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติใหถูกตอง 

  2.  สืบเน่ืองจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการ
กําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขามาเปนผูตรวจอบกิจการ ประเด็นแรก ผูที่จะเปนผูตรวจสอบกิจการตองผานการอบรมใน
หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการแลว ประเด็นที่สอง กําหนดคุณสมบัติตองหาม 13 ขอ ที่สําคัญ ไดแก ผูตรวจอบกิจการ
ตองไมเปนผูตรวจสอบบัญชีอนุญาต ตองไมเปนกรรมการสหกรณ เวนแตพนจากการเปนกรรมการมาแลว 2 ป ตองไม
เปนสามี ภรรยา หรือบุตรของคณะกรรมการฯ หรือผูจัดการ หรือของเจาหนาที่สหกรณ เปนตน  
มติท่ีประชุมใหญฯ  ที่ประชุมใหญฯ รับทราบ 
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 นายธงชัย  มากไหม ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริม และพัฒนาธุรกิจสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
นครสวรรค เปนผูแทนสหกรณจังหวัดเขารวมประชุมใหญ กลาวแสดงความยินดีที่ไดเขารวมการประชุมใหญ จากการ
ติดตามการดําเนินงานของสหกรณ จากเอกสารที่ไดรับประจําเดือน พบวาการดําเนินงานของสหกรณ เปนไปดวย
ความโปรงใส ใชการพึ่งพาตนเองจากเงินรับฝากจากสมาชิก และทุนเรือนหุนที่มีอยูนํามาใหสมาชิกกู ซึ่งไมไดกูเงินจาก
ภายนอก การเจริญเติบโตไมกาวกระโดดแตเปนการเติบโตที่ย่ังยืน 
 ในป พ.ศ. 2561 กรมสงเสริมสหกรณจะยึดแนวทางการกํากับดูแล แทนการสงเสริมที่ เคยปฏิบั ติ 
ซึ่งที่ผานมาเกิดการทุจริตกับสหกรณหลายๆ แหง อีกทั้งทุนดําเนินการสหกรณทั้งประเทศเปนรอยละ 15 ของรายได
ประชาชาติ(GDP) ซึ่งคอนขางสูง การดําเนินการในปจจุบันคอนคางซับซอนมากข้ึน มีการกูยืมเงินจากภายนอกมา
ดําเนินงาน ซึ่งถาสหกรณใดเสียหายจากการทุจริต อาจสงกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศได 
 ขอสังเกตในงบการเงินตามที่หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีแจงแลวน้ัน ก็ใหสหกรณดําเนินการซึ่งผูสอบบัญชี
อนุญาตจะไดแนะนําตอไป 
 หน้ี NPL จากสมาชิก 3 คน จํานวน  657,903.75 บาท ซึ่งถือวาไมมาก แตขอใหดูเรื่องอายุความ และ
ข้ันตอนวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับลูกหน้ีใหครบสมบูรณ 
 ในการดําเนินงานสหกรณตามหลักสหกรณที่ 5 เรื่องการศึกษาอบรม และสารสนเทศ หลายๆสหกรณไม
สนใจในเรื่องการใหการศึกษาอบรมในทุกระดับ และไมมีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อการศึกษาอบรม และอยากให
สหกรณ จัดทําโครงการอบรมใหความรูกับสมาชิกอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณยินดีใหการ
สนับสนุน 
มติท่ีประชุมใหญฯ  ที่ประชุมใหญ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 16    เรื่องอื่นๆ ตามแตมผีูเสนอ 
 

น.อ.สุพจน ฤทัยธรรม หมายเลขสมาชิก 139 มีเรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

 1. ขอใหคณะกรรมการพิจารณาการจายเงินทุนสวัสดิการ สมาชิกและเจาหนาที่กับผูถึงแกกรรม ซึ่งใน
ปจจุบันจายใหกับทายาทผูเสียชีวิต รายละ 50,000.-บาท ขอใหปรับเปน 100,000.-บาท หรือ 120,000.-บาท โดยมี
เงื่อนไขการจายตามอายุการเปนสมาชิก 

 2. การสรางคุณภาพชีวิตสมาชิก โดยการเปนศูนยประสานงานของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
(สชสอ.)  ซึ่งสมาชิกจะเงินสงเคราะหรายป ประมาณ 4,500 – 5,000 บาท หากเสียชีวิตทายาทไดรับ 600,000.-บาท
ข้ึนไป 
มติท่ีประชุมใหญฯ  ที่ประชุมใหญ  รับทราบ 

 น.อ.พูนศักด์ิ  ปยะรัตน ประธานฯ กลาวขอบคุณ นายสมศักด์ิ  ตาทิพย หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
นครสวรรค และนายธงชัย  มากไหม ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริม และพัฒนาธุรกิจสหกรณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัดนครสวรรค  ที่ ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนกับสหกรณฯ ซึ่ งคณะกรรมการจะดําเนินการแกไข 
ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตอไป 
 สําหรับการดําเนินการของคณะกรรมการ มุงเนนไปในเรื่องการออมของสมาชิก จะไมสงเสริมการกูยืม       
ที่กอใหเกิดหน้ีสินที่ไมจําเปน  สําหรับการพิจารณาเงินกูในแตละครั้งผูกูตองมีเงินเหลือพอสําหรับดํารงชีพในแตละ
เดือน กลุมสมาชิกที่นาเปนหวงจะเปนขาราชการที่บรรจุใหม หรืออายุราชการนอย ที่มีวงเงินกูยืมสูง และตองผอน
ชําระ 15 ป อาจทําใหจะมีความเปนอยูที่ลําบากในอนาคต สําหรับในการพิจารณาเงินใหกูแตละครั้งจะมี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกอนเขาสูคณะกรรมการทั้งคณะพิจารณาอีกครั้งหน่ึง  ขอฝากไปยังผูบังคับบัญชาของแต
ละหนวยใหชวยกันกํากับดูแลสภาพความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาดวย 
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 ดานกิจการสาธารณประโยชน เชน ทุนการศึกษา การสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สหกรณยังคงใชเงินทุน
ตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงค  
 น.อ.พูนศักด์ิ  ปยะรัตน ประธานฯ กลาวขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการ และผูเขารวมประชุม พรอมกลาว
ปดประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา 1215 
 
   
 
 

     (ลงช่ือ)   น.อ. พูนศักด์ิ  ปยะรัตน      ประธานกรรมการ    
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