






























1รายงานประจ�าปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

ที่ สอ.กจ. 2 /2560               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด
            2 ธันวาคม 2559
เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ�ากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 2559    จ�านวน  1 ชุด

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ก�าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 
2559 ณ ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1.  เวลา 07.00 น. – 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุมและเลือกกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี  2560
  2.  เวลา 09.00 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี  2558

   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

      ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

   3.1 รายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าปี  2559

   3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2559

      ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

   4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี  2559

   4.2 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี  2559

   4.3 พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560

   4.4 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2560

   4.5 พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2560 

   4.6 การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการประจ�าปี  2560

   4.7 การลาออกของผู้ตรวจสอบกิจการ

      ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 จงึขอเรียนเชญิสมาชิกทกุท่านเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2559 ตามวนั เวลา และสถานทีดั่งกล่าว     

โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อสิทธิหน้าที่และเพื่อรักษาประโยชน์ของท่านสมาชิกในการ ลงชื่อเข้าร่วมประชุมต้องแสดง 

บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ�าตัวที่ส่วนราชการเป็นผู้ออกให้ ไม่มีบัตร

ไม่มีสิทธิ์
      
   ขอแสดงความนับถือ

          
   (นายอนันต์ กัลปะ)
   ประธานกรรมการด�าเนินการ
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด  
โทรศัพท์ 034-540784 โทรสาร 034-540784 ต่อ 124
http://www.ktscc.org E-mail : coop.ktscc@gmail.com 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี

 ประธานที่ประชุม................................................................................................  

 สมาชิกเข้าร่วมประชุม………………………………................................................... ..  คน

 จ�านวนกรรมการด�าเนินการเข้าประชุม...............................................................  คน

 จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม ......................................................................................  คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
 1.  .....................................................................................................................

 2.  .....................................................................................................................

 3.  .....................................................................................................................

 4.  .....................................................................................................................

 5.  .....................................................................................................................

 6.  .....................................................................................................................

 7.  .....................................................................................................................

            

เริ่มประชุมเวลา ............................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 1.1  ประธานกรรมการด�าเนินการ กล่าวเปิดการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด จึงใคร่ขอแนะน�าท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วม

ประชุม 

  

  1. ……………………………………………………………........................................

  

  2. ............................................................................................................

  

  3. ............................................................................................................

  

  4. ............................................................................................................

  

  5. ...........................................................................................................

  

  6. ...........................................................................................................

  

  7. ...........................................................................................................

 ด�าเนินการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 มติที่ประชุม ................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

 
ผู้มาประชุม
 1. นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการ
 2.  นายอภิชาต แก่นน้อย รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 1 
 3.  นายปราโมทย์ เที่ยงผดุง รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 2
 4. นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการและเหรัญญิก
 5.  นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการ
 6.  นายเกษม คุ้นเคย กรรมการ
 7.  นายบรรพต ท่าน�้าตื้น กรรมการ
 8.  นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ กรรมการ
 9.  นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการ
 10.  นางพัชรา ดีหล้า กรรมการ
 11.  นายศุภากร เมฆขยาย กรรมการ
 12.  นายสมพร เจริญกุล กรรมการ
 13.  นายไพรัช พวกยะ กรรมการ
 14.  นายไพโรจน์ สุภาษิต กรรมการ
 15.  นายทวี ชูศรี กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. นางพัชรา เสมาใหญ่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ

 2. น.ส.ประยูรศรี จินดานุรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการ

 3. นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชี

 4. นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 5. นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

 6. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 7. นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ
ผู้มาประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม จ�านวน 7,044 คน
เริ่มประชุม  เวลา 08.00 น. 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการได้กล่าวเปิดประชุม

และแนะน�าผู้เข้าร่วมประชุมให้สมาชิกทราบแล้วด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ บัดนี้ถึง

เวลาที่ก�าหนดและมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูกาญจนบุรี จ�ากัด จึงใคร่ขอแนะน�าท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

 1. นางพัชรา เสมาใหญ่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ

 2. น.ส.ประยูรศรี จินดานุรักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการ

 3. นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชี

 4. นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาฯ

 5. นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาฯ

 6. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

 ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง

ประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบเพ่ือรับรองรายงานการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 

              เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 

 3.1 รายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าปี 2558

  ประธานฯ ได้เสนอรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด 

ประจ�าปี 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

 1. จ�านวนสมาชิก    

  จ�านวนสมาชิกเมื่อต้นปี 8,489 คน

  เพิ่มระหว่างปี 1,260 คน

  ลดระหว่างปี 808 คน

  จ�านวนสมาชิกในวันสิ้นปี 8,941 คน

  - จ�านวนสมาชิกสามัญ 8,204 คน

  - จ�านวนสมาชิกสมทบ 737 คน

  จ�านวนสมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ 6,578 คน

  จ�านวนสมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์ 2,363 คน

  จ�านวนสมาชิกที่ลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้  

     ตาย 35 คน

     ย้าย 711 คน

     ลาออก 62 คน

     รวม 808 คน

 2. ฐานะการเงิน  

  ทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว 2,355,303,870.00 บาท

  ทุนส�ารองและเงินทุนอื่น ๆ 278,656,602.50 บาท

  เงินส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 18,317,160.00 บาท

  เงินรับฝาก 3,289,362,342.94 บาท

  ทุนด�าเนินการทั้งหมด 8,526,738,902.74 บาท

 3. การให้บริการแก่สมาชิกด้านสินเชื่อ  

  เงินกู้คงเหลือยกมาสิ้นปีก่อน 6,954,382,208.29 บาท

  เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3,615,300,445.40 บาท

  เงินช�าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,619,245,626.05 บาท

  เงินกู้คงเหลือเมื่อวันสิ้นปี 7,950,437,027.64 บาท

 4. รายได้และรายจ่าย  

  รายได้ทั้งหมด 504,589,232.28 บาท

  รายจ่าย 279,953,680.70 บาท

  ก�าไรสุทธิ 224,635,551.58 บาท
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 5. การใช้จ่ายเงินสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ ในปีบัญชี 2558 

  5.1 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 

   รวม 31 ราย เป็นเงิน 7,840,000.00 บาท   

  5.2 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 

   รวม 21 ราย เป็นเงิน 210,000.00 บาท 

  5.3 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณี บิดา มารดา และบุตร ถึงแก่กรรม

   รวม 176 ราย เป็นเงิน 352,000.00 บาท 

  5.4 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์

   สหกรณ์ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก, การศึกษาอบรมฯ 

   ช่วยเหลือสมาชิกและนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ, สนับสนุนกิจกรรม

   ส�าหรับสมาชิกและสังคม รวมทั้งสิ้น 1,608,600.00 บาท
 6.  รายละเอียดอื่น ๆ

  รายละเอยีดด้านทนุด�าเนนิการ รายได้และรายจ่ายสามารถดไูด้จากงบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไร

ขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในระเบียบวาระที่ 4 หน้า 31 – 35 

   มติที่ประชุม รับทราบ

     3.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2558

      ประธานฯ ได้มอบให้ นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการได้ชี้แจงผลการตรวจสอบกิจการ

ประจ�าปีทางบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้ที่ประชุมได้รับทราบรายการต่าง ๆ  ในการด�าเนินกิจการ

งานของสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมหน้า 23 – 25

       มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1 พิจารณาจัดหาที่ดินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด 
 ประธานฯ แจ้งว่าตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เมือ่วนัที ่14 ธันวาคม 2557 ในระเบยีบวาระ
ที่ 4.8 ได้มีมติให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไปจัดหาท่ีดิน มาเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาว่าจะสมควร 
ซื้อที่ดินแปลงใดหรือไม่ในการประชุมใหญ่ประจ�าปี 2558 เร่ืองการจัดหาที่ดินที่จะสร้างส�านักงานสหกรณ์หลังใหม่ 
และเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นผู้พิจารณาเลือกสรรโดยการลงคะแนนว่าจะซ้ือแปลงใด ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดว่า
ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ และไม่เกิน 15 ไร่ และด้านหน้าต้องติดถนนหลักไม่น้อยกว่า 40 เมตร สหกรณ์ฯ ได้
ประกาศให้ผู้ที่มีที่ดินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เสนอเข้ามา 
 มีผู้สนใจเสนอขายที่ดินและราคามายังสหกรณ์ จ�านวน 6 ราย แต่แปลงที่ 4 ได้มีการยกเลิกการเสนอขาย 
1 ราย เหลือที่ดินที่เสนอขายรวม 5 ราย ดังนี้
   แปลงท่ีหนึ่ง จากแยกศาลากลางเดินทางไปตามถนนสาย 3429 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย เป็นระยะ
ทาง 3 กิโลเมตร ที่ดินอยู่ทางด้านขวา ก่อนถึงวัดถ�้าเขาแหลม สถานที่ใกล้เคียง ส�านักงานสหกรณ์การเกษตรเมือง
กาญจนบุรี จ�ากัด พื้นที่ที่เสนอขายเป็นโฉนดที่ดิน เนื้อที่จ�านวน 14 ไร่ 3 งาน 62 ตรว. หน้ากว้างของที่ดิน 124 เมตร 
ติดถนนสายกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ต้องถมเพิ่มเพื่อใช้งานให้สูงอีกประมาณ 1 เมตร ค่าใช้จ่ายในการถมดิน
ประมาณ 3 ล้านบาท ราคารวมทั้งสิ้น 35,076,000 บาท
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 แปลงที่สอง จากแยกศาลากลางไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 323 สายแสงชูโต ระยะทาง ประมาณ  
8 กิโลเมตร ที่ดินอยู่ทางด้านขวา ใกล้ห้างบิ๊กซี พื้นที่ที่เสนอขายเป็นโฉนดเนื้อที่ดิน จ�านวน 9 ไร่ 3 งาน 68 ตรว.  
ด้านหน้าของที่ดิน ติดถนนสายแสงชูโต ความกว้าง 40 เมตร เป็นพื้นท่ีว่างเปล่า ต้องถมให้สูงระดับถนนอีก 0.75 
เมตร ค่าใช้จ่ายการถมดินประมาณ 1.5 ล้านบาท ราคารวมทั้งสิ้น 109,120,000 บาท
  แปลงทีส่าม จากแยกศาลากลางไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 323 สายแสงชูโต เป็นระยะทางประมาณ 
8.5 กิโลเมตร ที่ดินอยู่ทางด้านซ้ายติดทางเข้าวัดท่ามะขาม พื้นที่ที่เสนอขาย 2 แปลงติดกันเป็นโฉนด เนื้อที่จ�านวน 
2 ไร่ 3 งาน 74 ตรว. และ 7 ไร่ รวมเป็น 9 ไร่ 3 งาน 74 ตรว. ด้านหน้าของที่ดิน ติดถนนสายแสงชูโต ความกว้าง 
70 เมตร เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ต้องถมให้สูงอีกประมาณ 1.5 เมตร ค่าใช้จ่ายการถมดินประมาณ 3 ล้านบาท ราคารวม
ทั้งสิ้น 85,458,200 บาท
 แปลงที่สี ่ยกเลิกการเสนอขาย
 แปลงที่ห้า จากแยกศาลากลางไปตามถนนสายกาญจนบุรีท่าม่วง ถึงแยกท่าล้อเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย
เลี่ยงเมือง (บายพาส) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ที่ดินอยู่ทางด้านซ้าย ติดโรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี (เดิม) 
พื้นที่ที่เสนอขาย 3 แปลงติดกันเป็นโฉนดจ�านวนรวม 13 ไร่ 1 งาน 80 ตรว. ด้านหน้าของที่ดินติดถนนสายเลี่ยงเมือง 
(บายพาส) ความกว้าง 190 เมตร ที่ดินติดจ�านองธนาคาร พื้นที่ลาดเป็น 3 ระดับ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ 
ราคารวมทั้งสิ้น 105,000,000 บาท             
 แปลงที่หก จากแยกศาลากลางไปตามถนนสายกาญจนบุรีท่าม่วง ถึงแยกท่าล้อ เลี้ยวซ้ายตามถนนสาย
เลี่ยงเมือง (บายพาส) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ดินอยู่ทางด้านซ้าย ตรงข้ามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่
ที่เสนอขาย เป็นโฉนดจ�านวน 7 ไร่ 2 งาน 70 ตรว. ด้านหน้าของที่ดิน ติดถนนสายเลี่ยงเมือง (บายพาส) ความกว้าง 
140 เมตร เป็นพื้นท่ีว่างเปล่า ต้องถมให้สูงอีกประมาณ 0.50 เมตร ค่าใช้จ่ายในการถมดินประมาณ 1 ล้านบาท  
ราคารวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท
    

 ประธานฯ ในที่ประชุมได้ชี้แจงเรื่องการจัดซื้อที่ดินและให้ที่ปรึกษาชี้แจงเพิ่มเติม

 นายปราโมทย์ สรวมนาม ทีป่รกึษาสหกรณ์ฯได้ชีแ้จงเพิม่เตมิจะเหน็ได้ว่าในการเสนอพจิารณาจดัซือ้ทีด่นิ

ครั้งนี้ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพราะถ้าตั้งงบประมาณก�าหนดราคากลางไว้ ผู้เสนอราคาขายท่ีดินก็จะเสนอราคา

ให้ใกล้เคียงกับราคากลาง คณะกรรมการด�าเนินการจึงร่วมกันพิจารณาว่าให้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ซื้อที่ดินที่เห็นว่า

เหมาะสมเสยีก่อน แล้วจงึขออนมุตัติัง้งบประมาณทีจ่ะซือ้ทีด่นิ แต่ยงัมสีมาชกิทีไ่ม่เข้าใจกลวัว่าถ้าซือ้ทีด่นิแล้วปีหน้า

เงินปันผล-เฉลี่ยคืนจะต้องลดลง ซึ่งไม่เป็นความจริงสมาชิกยังเข้าใจผิดอยู่ เพราะที่ดินที่สหกรณ์ซื้อถือเป็นสินทรัพย์

ของสหกรณ์แต่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน ดังนั้นในการพิจารณาจัดซ้ือท่ีดินในครั้งนี้ ซ่ึงท่ีจริงแล้วคณะกรรมการ

ด�าเนินการสามารถจัดซื้อได้เลย เพราะสมาชิกได้เลือกให้มาเป็นกรรมการด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ใน

กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามพรบ.สหกรณ์มาตรา 51 แต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสคณะกรรมการด�าเนินการ

จึงได้มีมติให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติและตัดสินใจว่าจะจัดซ้ือท่ีดินหรือไม่และจัดซ้ือท่ีดินแปลงใด ท่านจะปล่อยให้

โอกาสนีผ่้านไปโดยไม่ได้ใช้สทิธ ิใช้เสยีงตดัสนิใจในการซือ้ทีด่นิของท่าน ถ้าซือ้กด็วู่าอยูต่รงไหน มนัสง่างามเหมาะสม

หรือไม่ เราเป็นสถาบันการเงินต้องเหมาะสมและปลอดภัย โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นหลักฐานเพื่อความ

โปร่งใสและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย โดยจะให้ลงคะแนนซื้อที่ดินด้านหน้าห้องประชุม 
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    ประธานฯ ในที่ประชุมขอเปิดซองเสนอราคาขายที่ดิน โดยขอเชิญ นายวิรัช พฤฑฒิกุล นายณรงค์ ข�านิล 

และนายนิวัฒน์ วีระสุนทร เป็นผู้เปิดซองราคาที่ดินที่มีผู้เสนอขายให้สมาชิกทราบเพ่ือการตัดสินใจลงคะแนนของ

สมาชิกที่จะจัดซื้อที่ดินของสหกรณ์ฯ ที่มีผู้เสนอขาย 5 ราย

    นายธงชัย คล้ายสุวรรณ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 6333 ไม่เห็นด้วยในการซื้อที่ดิน

    นายสมยศ ส�าเนียงงาม สมาชิกเลขทะเบียนท่ี 06642 ขออภิปรายในเรื่องการซื้อท่ีดินของสหกรณ์  

เพราะว่าการจะซ้ือทีด่นิ ท่านทีป่รกึษาบอกว่าไม่กระทบกบัเงนิปันผล-เฉลีย่คนื นัน้การซือ้ทีด่นิไม่เกนิ 15 ไร่ วสิยัทศัน์

ในการมองของคณะกรรมการที่บอกไม่เกิน 15 ไร่ คราวนี้มันน้อยไป เดี๋ยวนี้ท�าอะไรทั้งทีอาคาร สถานที่ที่จอดรถเป็น

สิ่งส�าคัญ ไหน ๆ จะซื้อทั้งทีควรจะเกิน 15 ไร่ ไม่เกิน 30 ไร่ มันน่าจะเหมาะ แต่ตัวผมไม่ประสงค์จะซื้อที่ดิน แต่จะ

ให้ซื้อ 15-30 ไร่ ฉะนั้นผมจะลงช่องไม่ประสงค์ซื้อที่ดิน อยากให้คณะกรรมการด�าเนินการหาซ้ือท่ีใหม่ในโอกาส 

ต่อไป

    ประธานฯ ในท่ีประชุมได้ช้ีแจงและขอบคุณท่ีได้เสนอแนะ บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วท่ีจะลงมติเรื่องการ 

ซื้อที่ดิน ขอให้สมาชิกรับบัตรลงคะแนนและเปิดการลงคะแนนเพื่อเลือกซื้อที่ดินได้ที่หน้าห้องประชุมนี้

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญ่ไม่อนุมัติซื้อท่ีดินท้ัง 5 แปลงด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 369 เสียง  

ไม่เห็นด้วย 375 เสียง

   4.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2558 

 ประธานฯ มอบให้ นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการ

เงนิและงบก�าไรขาดทนุของสหกรณ์ฯ ต่อทีป่ระชมุ แล้วสรุปสาระส�าคญัด้านการเงนิตามรายละเอยีดในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบก�าไรขาดทุน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ตั้งแต่หน้า 31-48

  สินทรัพย์รวม 8,526,738,902.74 บาท

  หนี้สิน 5,664,967,878.66 บาท

  ทุนของสหกรณ์ 2,861,771,024.08 บาท

  รายได้รวม 504,589,232.28 บาท

  ค่าใช้จ่าย 279,953,680.70 บาท

  ก�าไรสุทธิ 224,635,551.58 บาท

    

     มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท์
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   4.3 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2558   

    คณะกรรมการด�าเนินการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2558 ดังนี้

 1. ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 26,741,506.20 บาท

 2. เงินค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 บาท

 3. เงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี 136,612,228.25 บาท

 4. เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้กู้ในอัตราร้อยละ 10.00 ของจ�านวนรวม

  แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนส่งต่อสหกรณ์ฯ ในระหว่างปี 48,129,817.13 บาท

 5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณฯ์ 6,042,000.00 บาท

 6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 

  แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 100,000.00 บาท

 7. เงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 3,000,000.00 บาท

 8. เงินกองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 3,000,000.00 บาท

 9. ทุนจัดตั้งส�านักงานเพื่อเสริมความมั่นคง 1,000,000.00 บาท

   รวมทั้งสิ้น 224,635,551.58 บาท

 ก�าไรสุทธิ 100%    

 - ส่วนของสมาชิก  82.25 %

 - ส่วนผลประโยชน์ส�าหรับสมาชิก 2.66 %

 - ส่วนของกรรมการ และเจ้าหน้าที่  2.69 %

 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.01 %

 - ส่วนเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานอยู่ในสหกรณ์ฯ 12.39 %

   

    มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2558           

  4.4 พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2559

    ประธานฯ เสนองบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในวาระการ

ประชุม โดยได้เสนอแผนงานเพื่อสมาชิกสหกรณ์ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของกิจการจะได้ทราบแผนงานและประมาณการ

รายจ่าย เพื่อใช้ในการบริหารงานการเงินของสหกรณ์ฯ โดยหลักการแล้วการด�าเนินกิจการสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหาก�าไร 

คณะกรรมการด�าเนินการที่มีหน้าที่ในการบริหารจะคิดค�านวณ และวางแผนประมาณการทางการเงินให้เกิดความ

เป็นธรรมทั้งผู้กู้และผู้ออมในปี 2559 ตามรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมหน้า 51-56 ส�าหรับงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี 2559 ขอเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามรายละเอียดเป็นรายหมวด ดังนี้
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 1. หมวดเงินเดือน 10,637,441.34 บาท

 2. หมวดค่าตอบแทน 4,740,000.00 บาท

 3. หมวดค่าวัสดุ 1,300,000.00 บาท

 4. หมวดคุรุภัณฑ์ 1,400,000.00 บาท

 5. หมวดค่าใช้สอย 30,250,000.00 บาท

   รวมทั้งสิ้น  48,327,441.34 บาท

    งบประมาณรายจ่ายข้อใดไม่พอจ่าย ให้ขอถัวจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายข้ออื่นท่ี ยังมีเหลืออยู่ใน 

หมวดรายจ่ายเดยีวกนั เว้นแต่กรณทีีจ่�าเป็นอาจถวัจ่ายจากหมวด รายจ่ายอืน่ได้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ

    นายสมยศ ส�าเนียงงาม สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06642 ตามที่ได้เสนองบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2559 

เพ่ือให้ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนมุตันิัน้ เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม แต่ขอเสนอว่า ขอให้มกีารจัดสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ

เพิ่มเติมและขอเสนอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

  ประธานฯ ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้เสนอแนะ จะมอบหมายให้คณะกรรมการด�าเนินการไปศึกษาดูราย

ละเอียด มีประเด็นใดบ้าง มีเรื่องใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับมวลสมาชิก และหากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกขอให้ส่งข้อเสนอแนะไปได้ที่สหกรณ์

  

 นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง สมาชิกเลขทะเบียนที่ 07094 สังกัดหน่วยอ�าเภอทองผาภูมิ ท่านคณะกรรมการ

และสมาชิกทุกท่าน วันนี้มีงานศิลปหัตถกรรม สมาชิกบางท่านต้องไปปฏิบัติงานไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้  

สหกรณ์ฯ ก็จะจ่ายเงินให้เพียง 1,000 บาท แต่ผู้ที่มาประชุมในวันนี้จะได้ 1,500 บาท มันน่าจะไม่ถูกต้อง ในเมื่อถ้า

เขามาครบก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว อยากให้คณะกรรมการได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

    ประธานฯ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริง ๆ คณะกรรมการก็ไม่ต้องการจัดประชุมใหญ่ให้ตรงกับการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชการ แต่ก็ติดขัดในหลาย ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ วันที่จะจัดประชุมใหญ่ ซึ่งไม่

อาจหลีกเลี่ยงได้ ประธานฯ ขอเชิญท่านที่ปรึกษาได้ชี้แจงเพิ่มเติม

  นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้พูดคุยเรื่องงานศิลปหัตถกรรม 

กับเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ว่า สหกรณ์คือสหกรณ์ ราชการคือราชการ ถ้าไม่รู้จัก

แยกแยะเอามารวมกันมันจะเกิดปัญหา ย้อนหลังในปี 2557 คนท่ีไม่มาประชุมสหกรณ์จะไม่ได้รับเงิน เพราะเงินท่ี

จ่ายให้กับสมาชิกผู้มาประชุมสหกรณ์จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมาประชุมใหญ่ ใครไม่มาก็จะไม่ได้รับเงิน แท้จริงแล้ว

การจ่ายเงินให้กบัคนทีม่าประชมุใหญ่ มนัไม่ถูกหลกัการสหกรณ์ การประชมุใหญ่สามญัสหกรณ์เป็นหน้าทีข่องสมาชกิ

ที่ต้องมารับทราบว่าคณะกรรมการด�าเนินการบริหารกิจการสหกรณ์เป็นอย่างไร ท�าอะไรให้เกิดผลก�าไร–ขาดทุน  

เพิม่ขึน้หรอืลดลง บรหิารให้มวลสมาชกิได้ผลประโยชน์เพิม่มากขึน้หรอืไม่ หากสมาชกิไม่มาประชุมเพราะไม่จ่ายเงนิ

ให้ สหกรณ์สามารถจัดประชุมใหญ่ได้เพราะมีสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 8,000 กว่าคน มีสมาชิกมาประชุม 100 คน 

ให้ถอืว่าเป็นองค์ประชมุตามมาตรา 57 ถ้าเรยีกประชมุครัง้แรกสมาชกิมาประชมุไม่ครบ 100 คน ให้เรยีกประชมุใหม่
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ในครั้งที่ 2 มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 30 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม และมีอ�านาจตัดสินใจพิจารณาเรื่อง 

ต่าง ๆ แทนสมาชิกทั้งหมดที่มี 8,000 กว่าคน โดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดเข้าใจ

    พ.อ.อ. ทวนทอง เตมียงค์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 9062 ขอสวัสดิการครูเก่าที่ลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว 

เข้ามาเป็นสมาชิกสมทบ และเมื่อเขาอยู่เป็นสมาชิกสมทบครบ 5 ปี ก็ให้เป็นสมาชิกสามัญ โดยอัตโนมัติ และสมาชิก

สามัญที่อายุ 65-70 ปี ขอให้เป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทถูกต้องตามกฎหมาย    

    นายสมเดช จันทาวุฒิ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 8207 ได้น�าเสนอขอให้จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับสมาชิก

    ประธานฯ ชี้แจงว่าจะน�ามาพิจารณาและจะดูแลเท่าที่ท�าได้

    มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2559 ตามที่เสนอ

    4.5 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี 2559 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 ที่ประชุมใหญ่ อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืม

ส�าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินที่ก�าหนดนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียน และทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์เมือ่วนัที ่14 ธันวาคม 2557 ได้ก�าหนดวงเงนิกูย้มืประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวน 

4,000 ล้านบาท (สี่พันล้านบาท) ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

     ส�าหรับปีบัญชี 2559 สหกรณ์มีโครงการขยายวงเงินกู้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อน

และขาดสภาพคล่องในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืม 

 มตทิีป่ระชุม มมีตกิ�าหนดวงเงนิกูย้มื ประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงนิ 4,000 ล้านบาท (สีพ่นัล้านบาทถ้วน) 

เท่าที่ก�าหนดถือใช้เดิมในปีบัญชี 2558

 4.6 พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2559

     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีบัญชี 2558 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จ้าง นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ตามโครงการปรับปรุงระบบตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยก�าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ�านวน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 ในปีบัญชี 2559 ได้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยื่นเสนอบริการสอบบัญชี มายังสหกรณ์ จ�านวน 3 ราย  

คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ แล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา คือ 

     1. บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จ�ากัด ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  รวม

เป็นเงินจ�านวน 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จัดส่งผู้สอบบัญชีนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ และ/หรือ

หัวหน้าสายงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนก�าหนดพร้อมด้วยทีมงานในระดับปริญญาตรี

ประมาณ 4-6 คน โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีปีละ 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 4-5 วันท�าการ และปฏิบัติงานอื่น 2 ครั้ง 

รวมปฏิบัติงานทั้งสิ้น 6 ครั้ง 
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     2. นางวไิลพร นสิยัดี ผู้ช�านาญงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ ยืน่เสนอราคาค่าธรรมเนยีมการสอบบญัช ีและ

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  รวมเป็นเงนิจ�านวน 140,000.00 บาท (หนึง่แสนสีห่มืน่บาทถ้วน) โดยจะเข้าตรวจสอบบญัชด้ีวยตนเอง

หรือมอบหมายให้ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 คน ท�าการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วัน

 3. นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7215 ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  รวมเป็นเงินจ�านวน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

ตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 4 คน ท�าการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน

  มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบให้จ้างนายกฤษณพัฒน์ บุบผา เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2559 และ 

     อนุมัติให้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการสอบบัญช ี

     จ�านวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

           2.  ให้ส�ารอง นางวไิลพร นสิยัด ีไว้เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ (หากนายกฤษณพฒัน์ บบุผา  

     ไม่สามารถเข้าท�าการตรวจสอบบัญชีให้สหกรณ์ได้)

 

    4.7 การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการและกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2559

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 54 ประจ�าปีบัญชี 2558 ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ครบวาระ มีกรรมการด�าเนินการที่ยังอยู่ในต�าแหน่งตามวาระประจ�าปี 2559 จ�านวน 7 คน ดังรายละเอียดที่

ปรากฏในวาระการประชุมใหญ่หน้า 59 - 60 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

      วาระที่ ปีที่

 1. นายเกษม   คุ้นเคย กรรมการหน่วยอ�าเภอท่าม่วง 1 2

 2. นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์  กรรมการหน่วยอ�าเภอห้วยกระเจา 1 2

 3. นางพัชรา ดีหล้า กรรมการหน่วยอ�าเภอทองผาภูมิ 2 2

 4. นายศุภากร เมฆขยาย กรรมการหน่วยอ�าเภอสังขละบุรี 1 2

 5. นายสมพร เจริญกุล กรรมการหน่วยอ�าเภอหนองปรือ 1 2

 6. นายไพรัช พวกยะ กรรมการหน่วยอ�าเภอเลาขวัญ 2 2

 7. นายไพโรจน์ สุภาษิต กรรมการหน่วยจังหวัด 1 2

 กรรมการท่ีครบวาระ สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ อีก 1 วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับ

สหกรณ์ ข้อ 74 จ�านวน 4 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

      วาระที่ ปีที่

 1. นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 2

 2. นายทวี ชูศรี กรรมการหน่วยอ�าเภอด่านมะขามเตี้ย 1 2

 3. นายบรรพต  ท่าน�้าตื้น กรรมการหน่วยอ�าเภอพนมทวน 1 2

 4. นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการหน่วยอ�าเภอบ่อพลอย 1 2
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   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการได้

 1. นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการหน่วยอ�าเภอเมือง

 2. นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการหน่วยอ�าเภอท่ามะกา

 3. นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการหน่วยอ�าเภอไทรโยค

 4. นายปราโมทย์ เที่ยงผดุง กรรมการหน่วยอ�าเภอศรีสวัสดิ์

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ชุดท่ี 54 ในการประชุมครั้งท่ี 11  

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ได้มีมติให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ  

ประจ�าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2558 

  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งต่าง ๆ ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติและมีสิทธิลงรับเลือกตั้งในต�าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

       ต�าแหน่ง จ�านวนผู้สมัคร    ชื่อ–ชื่อสกุล  
 ประธานกรรมการด�าเนินการ  1 นายอนันต์ กัลปะ
 กรรมการหน่วยอ�าเภอเมือง 1 นายนพดล มงคล
    2 นายสมเดช ช้างงา
 กรรมการหน่วยอ�าเภอด่านมะขามเตี้ย  1 นายสมศักดิ์ วธาวนิชกุล
    2 นายทวี ชูศรี
 กรรมการหน่วยอ�าเภอท่ามะกา 1 นายไพโรจน์ กลิ่นหอม
    2 นายเสรี นาคนารี
 กรรมการหน่วยอ�าเภอพนมทวน  1 นายบรรพต ท่าน�้าตื้น
 กรรมการหน่วยอ�าเภอไทรโยค  1 นายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ
 กรรมการหน่วยอ�าเภอศรีสวัสดิ์  1 นายสายัญห์ สุขส�าราญ
 กรรมการหน่วยอ�าเภอบ่อพลอย  1 นายวิชัย ปลาบู่ทอง

 นายอนันต์ กัลปะ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการและกรรมการ

ด�าเนนิการ น้ัน เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั ส�าหรบัหน่วยทีม่ผีูส้มคัรเกนิกว่าจ�านวนกรรมการของหน่วย

นัน้ ๆ  คอื หน่วยอ�าเภอเมอืง, หน่วยอ�าเภอด่านมะขามเต้ีย และหน่วยอ�าเภอท่ามะกา สหกรณ์ได้จดัให้มีการลงคะแนน

เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่เต็นท์บริเวณด้านหน้าห้องประชุมนี้ ซึ่งผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายช่ือ 

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

   - กรรมการหน่วยอ�าเภอเมือง   นายนพดล มงคล        ได้  603  คะแนน

 - กรรมการหน่วยอ�าเภอด่านมะขามเตี้ย  นายทวี ชูศรี              ได้  152  คะแนน

   - กรรมการหน่วยอ�าเภอท่ามะกา   นายเสรี นาคนารี        ได้  367  คะแนน

  ส�าหรับต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการและกรรมการด�าเนินการของหน่วยท่ีมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เพยีงคนเดยีว น้ัน ประกอบด้วยหน่วยอ�าเภอพนมทวน, หน่วยอ�าเภอไทรโยค, หน่วยอ�าเภอศรีสวสัดิ ์และหน่วยอ�าเภอ

บ่อพลอย จะต้องน�ารายชื่อผู้สมัครเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ท�าการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ มีดังนี้
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  1. ต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการ มีจ�านวน 1 คน คือ

   -นายอนันต์ กัลปะ

 ประธานฯ ได้มอบให้ผูจั้ดการเป็นผูเ้สนอชือ่ผูจ้ดัการเสนอช่ือ นายอนนัต์ กลัปะ ผู้สมคัรในต�าแหน่งประธาน

กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 55 ให้สมาชิกในที่ประชุมได้ยกมือลงมติเพื่อท�าการเลือกตั้ง 

  สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ได้ท�าการยกมือให้นายอนันต์ กัลปะ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

 ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ หน่วยที่มีผู้สมัครเพียง 1 คน ได้น�าชื่อผู้สมัครเสนอให้สมาชิกในห้องประชุม

ใหญ่ท�าการเลือกตั้งทีละหน่วยตามล�าดับ ดังนี้

 1. กรรมการหน่วยอ�าเภอพนมทวน   ผู้สมัคร นายบรรพต  ท่าน�้าตื้น 

 2. กรรมการหน่วยอ�าเภอไทรโยค   ผู้สมัคร นายฐิรวุฒิ  ห้าวเจริญ 

 3. กรรมการหน่วยอ�าเภอศรีสวัสดิ์  ผู้สมัคร นายสายัญห์  สุขส�าราญ 

 4. กรรมการหน่วยอ�าเภอบ่อพลอย  ผู้สมัคร นายวิชัย   ปลาบู่ทอง 

  ที่ประชุมได้ยกมือเลือกตั้งผู้สมัครทั้ง 4 ราย ตามรายชื่อ เป็นกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ฯ

  เมื่อการเลือกตั้งได้ด�าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ประธานได้ประกาศผลการเลือกตั้งและรายช่ือคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ฯ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ทราบทั้งหมด ดังนี้ 

      วาระที่ ปีที่

 1. ประธานกรรมการด�าเนินการ นายอนันต์ กัลปะ 2 1

 2. กรรมการหน่วยอ�าเภอเมือง นายนพดล มงคล 1 1

 3. กรรมการหน่วยอ�าเภอด่านมะขามเตี้ย นายทวี ชูศรี 2 1

 4. กรรมการหน่วยอ�าเภอท่ามะกา นายเสรี นาคนารี 1 1

 5. กรรมการหน่วยอ�าเภอพนมทวน นายบรรพต ท่าน�้าตื้น 2 1

 6. กรรมการหน่วยอ�าเภอไทรโยค นายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ 1 1

 7. กรรมการหน่วยอ�าเภอศรีสวัสดิ์    นายสายัญห์  สุขส�าราญ 1 1

 8. กรรมการหน่วยอ�าเภอบ่อพลอย นายวิชัย ปลาบู่ทอง 1 1

มติที่ประชุม รับทราบผลการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ และกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 55 จ�านวน 8 ราย
 
 4.8 เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2559
  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้สหกรณ ์
มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกมีจ�านวนไม่เกินห้าคน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้มีจ�านวนหนึ่ง
นิติบุคคล 
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 เนื่องจากผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบ 2 ปี ในปีบัญชี 2558 ตามข้อบังคับข้อ 103 ส�าหรับ
ปีบัญชี 2559 มีผู้สมัคร 1 คณะ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง และขอประกาศรายชื่อคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�าปี 2559 และ 2560 เพื่อที่ประชุมใหญ่ได้รับรอง ดังนี้
 1. ว่าที่ ร.ต.เทพสุจินต์   พงษ์สวัสดิ์  ประธานคณะผู้ตรวจสอบ
 2. นายสมหมาย  ปราบสุธา   ผู้ตรวจสอบ
 3. นายอรัญ ร่วมสุข ผู้ตรวจสอบ
 4. นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบ
 5. นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้ตรวจสอบ
 
 มตทิีป่ระชมุ มมีตเิลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์และรบัรองคณะผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ ตามราย
ชื่อที่ปรากฏ
     นายสมยศ ส�าเนียงงาม สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06642 ได้น�าเสนอ
     1. ขอเสนอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพราะดอกเบ้ียท่ีได้จากให้สมาชิกกู้มากพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลหลาย 
เท่านัก เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้จากสมาชิกร้อยละ 6.50% เงินกู้อยู่ที่สมาชิกประมาณ 8 พันล้านบาท จ่ายเงินปันผล  
6% จากทุนเรือนหุ้น 3 พันล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 4% ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ 5% สหกรณ์
ยังมีก�าไรพอที่จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกโดยไม่กระทบกับเงินที่จะต้องจัดสรรในรายการอื่น ๆ ฝากให ้
คณะกรรมการชุดใหม่ได้พิจารณา
 2.  เรื่องประกันชีวิต อยากให้สหกรณ์ฯ จัดท�าประกันหนี้สมาชิกโดยเอาเงินของเราเองจัดตั้งกองทุน 
ประกันหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ฝากไว้ให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้พิจารณา
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
     ไม่มผีูใ้ดเสนอเรือ่งอืน่ ๆ  ประธานฯ กล่าวสรปุ และกล่าวขอบคณุสมาชกิทีเ่ข้าประชมุและผูเ้ข้าร่วมประชมุ
ทุกท่าน 
ปิดประชุม เวลา 12.20น.

        (ลงชื่อ)     อนันต์  กัลปะ         ประธานในที่ประชุม

                           (นายอนันต์  กัลปะ)

          ประธานกรรมการด�าเนินการ

                   

    (ลงชื่อ)      ทวี  ชูศรี กรรมการและเลขานุการ

                          (นายทวี  ชูศรี)

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
 

ผู้มาประชุม
 1. นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการ

 2. นางพัชรา ดีหล้า รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 1 

 3. นายไพรัช พวกยะ รองประธานกรรมการด�าเนินการคนที่ 2

 4. นายศุภากร เมฆขยาย กรรมการและเหรัญญิก

 5. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์

 6. นายนพดล มงคล กรรมการ

 7. นายเกษม คุ้นเคย กรรมการ

 8. นายเสรี นาคนารี กรรมการ

 9. นายบรรพต ท่าน�้าตื้น กรรมการ

 10. นายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ กรรมการ

 11. นายสายัญห์ สุขส�าราญ กรรมการ

 12. นายวิชัย ปลาบู่ทอง กรรมการ

 13. นายไพโรจน์ สุภาษิต กรรมการ

 14. นายทวี ชูศรี กรรมการและเลขานุการ

กรรมการไม่มาประชุม

 1. นายสมพร  เจริญกุล    กรรมการ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นางพัชรา เสมาใหญ่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ

 2. นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาฯ

 3. ผศ.ชวลิต สันถวะโกมล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 6. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 7. นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ

ผู้มาประชุม  สมาชิกเข้าร่วมประชุม จ�านวน 130 คน

เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 

     เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการได้กล่าวเปิดประชุม

และแนะน�าผู้เข้าร่วมประชุมให้สมาชิกทราบแล้วด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ บัดนี้ 

ถึงเวลาที่ก�าหนดและมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูกาญจนบุรี จ�ากัด จึงใคร่ขอแนะน�า ท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

 1. นางพัชรา เสมาใหญ่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ

 2. นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาฯ

 3. ผศ.ชวลิต สันถวะโกมล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 4. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน
     ประธานฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2558 ไม่อนมัุตใินการจัดซือ้ทีดิ่นทีห่่างไกล

จากสหกรณ์ แต่ขณะนี้ที่ดินข้างส�านักงานสหกรณ์จะสร้างอาคารพาณิชย์ ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วจะท�าให้สมาชิกของเรา

ไม่สะดวกในการเข้าออกและจอดรถข้าง ๆ อย่างเช่นเคย คณะกรรมการด�าเนินการและท่านท่ีปรึกษาจึงได้ร่วมกัน

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถงึผลดี ผลเสยีในทีดิ่นผนืใกล้เคียงสหกรณ์ สรปุแล้วควรท่ีจะต้องซือ้ไม่เช่นนัน้สหกรณ์

จะไม่มทีีด้่านข้างทีจ่ะจอดรถหรือล�าบากต่อการทีส่มาชกิจะน�ารถเขาไปจอดในโรงรถด้านหลงัสหกรณ์ได้ เจ้าของทีดิ่น

ผนืดังกล่าวได้เสนอขายในราคาทีล่ดต�า่สดุแล้วในราคา 7,000,000.00 บาท (เจด็ล้านบาทถ้วน) โดยสหกรณ์เป็นผูรั้บ

ผดิชอบจ่ายค่าธรรมเนยีมและค่าภาษี หากสหกรณ์จะซือ้ให้ด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ภายในเดอืนนี ้มฉิะนัน้เจ้าของท่ีดนิ

จะสร้างอาคารพาณิชย์ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณา 

 

     1.  นายธงชัย คล้ายสุวรรณ สมาชิกเลขที่ 6333 เสนอไม่สมควรซื้อ

 2. นายอังคาร เจริญผล สมาชิกเลขที่ 7473 เสนอว่าเมื่อซื้อแล้ว ต้องตั้งงบปรับปรุง ขอเสนองบ  

10 ล้านบาท

 3.  พ.อ.อ. ทวนทอง เตมียงค์ สมาชิกเลขท่ี 9062 เสนอว่าเห็นควรซ้ือ และให้วางแผนหาวิธีเพื่อน�ามา

ปรับปรุงแล้วน�าเสนอที่ประชุมใหญ่ ขอเสนองบ 7 ล้าน 2 แสนบาท

 4.  นายไพศกัดิ ์ดปีระเสรฐิ สมาชกิเลขที ่12539 เสนอว่าเหน็ควรซือ้ แล้วปรบัปรงุขอเสนองบ 8 ล้านบาท

 5.  นายไพศาล นริสศิริกุล สมาชิกเลขที่ 18295 เสนอว่าเห็นควรซื้อ แล้วปรับปรุงขอเสนองบ 8 ล้านบาท

 มติที่ประชุม  1. อนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือที่ดินจ�านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  

    ของนางเครือวัลย์ เจริญทรัพย์ ตามราคาท่ีเสนอ โดยสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่า 

    ธรรมเนียมและค่าภาษี 

         2.  อนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการจอดรถ จ�านวน 1,000,000 บาท  

    (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

    ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 104 คน ไม่เห็นด้วย 1 คน ไม่ออกเสียง 25 คน จากคะแนน 

    เสียง 130 คน 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
 นายไพศักดิ์ ดปีระเสริฐ เลขทะเบียนที ่12539 ประเด็นที่ 1 ขอเสนอความคดิเห็นว่ามคีวามจ�าเป็นในเรื่อง

ของพื้นที่จอดรถ ทางเข้ากับทางออก ทางเข้าไปไม่เท่าไร แต่ทางออกต้องกว้างหน่อยมันอันตรายมาก

     ประเด็นที่ 2 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะกู้เงินสหกรณ์ตลอด ซ่ึงมีเหตุผล 

และความจ�าเป็นไม่เหมือนกัน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจาก 4 บาท เหลือ 3.75 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559  

เห็นด้วยเพราะลดต้นทุน แต่ถ้าเงินกู้ไม่ลดลงด้วยไม่สมควรอย่างยิ่ง ต้องลดพร้อมๆ กัน

     ผศ.ชวลิต สันถวะโกมล เลขทะเบียนที่ 3405 ขอเสนอแนะว่า การประชุมใหญ่ปี 2559 ขอเสนอให้จัดซื้อ

ที่ดินด้านหลังส�านักงานสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้น 

     นายทวี ชูศรี เลขทะเบียนที่ 9932 ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย  

ท่านประธานฯ ก็ได้พดูคุยกบัคณะกรรมการมานานแล้วและให้คณะกรรมการไปศกึษาหาข้อมลูและความเคล่ือนไหว

ในทางเศรษฐกิจทางด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา 

การลดดอกเบีย้เงนิฝากก่อนเพือ่ศึกษาถงึความมัน่คงและสภาพคล่องในการให้บรกิารกบัสมาชกิและทางสหกรณ์ก�าลงั

จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเร็ว ๆ นี้

                                             

 ไม่มผู้ีใดเสนอเรือ่งอืน่ ๆ  ประธานฯ กล่าวสรปุ และกล่าวขอบคณุสมาชกิทีเ่ข้าประชมุและผูเ้ข้าร่วมประชมุ

ทุกท่าน

 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

 

   (ลงชื่อ)   อนันต์ กัลปะ  ประธานในที่ประชุม

                      (นายอนันต์ กัลปะ)

             ประธานกรรมการด�าเนินการ

        

   (ลงชื่อ)   ทวี ชูศรี   กรรมการและเลขานุการ      

              (นายทวี ชูศรี)

    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 3.1 รายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าปี 2559
 คณะกรรมการด�าเนินการขอเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

ประจ�าปี 2559 แก่ท่านสมาชิก ดังต่อไปนี้
 1.  จ�านวนสมาชิก  
  จ�านวนสมาชิกเมื่อต้นปี 8,941 คน
  เพิ่มระหว่างปี 1,117 คน
  ลดระหว่างปี 707 คน
  จ�านวนสมาชิกในวันสิ้นปี 9,351 คน
      - จ�านวนสมาชิกสามัญ 8,487 คน
      - จ�านวนสมาชิกสมทบ 864 คน
  จ�านวนสมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ 6,755 คน
  จ�านวนสมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์ 2,596 คน
  จ�านวนสมาชิกลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้  
       ตาย 16 คน
        ย้าย 648 คน
       ลาออก 43 คน
       รวม 707 คน
 2. ฐานะการเงิน  
  ทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว 2,506,690,950.00 บาท
  ทุนส�ารองและเงินทุนอื่น ๆ 316,840,530.70 บาท
  เงินส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 19,143,060.00 บาท
  เงินรับฝาก 4,273,135,227.25 บาท
  ทุนด�าเนินการทั้งหมด 9,040,240,705.54 บาท
 3. การให้บริการแก่สมาชิกด้านสินเชื่อ  
  เงินกู้คงเหลือยกมาสิ้นปีก่อน 7,950,437,027.64 บาท
  เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3,343,617,467.41 บาท
  เงินช�าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,639,396,587.51 บาท
  เงินกู้คงเหลือเมื่อวันสิ้นปี 8,654,657,907.54 บาท
 4. รายได้และรายจ่าย  
  รายได้ทั้งหมด 554,446,661.13 บาท
  รายจ่าย 291,537,794.11 บาท
  ก�าไรสุทธิ 262,908,867.02 บาท

 รายละเอียดด้านทนุด�าเนนิการ รายได้และรายจ่าย สามารถดไูด้จากงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก�าไรขาดทุน 

ซึ่งปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ในระเบีบวาระที่ 4.1
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 5.  การใช้จ่ายเงินสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์

  5.1 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

     จ�านวน 15 ราย      เป็นเงิน 3,410,000.00 บาท

  5.2 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม 

     จ�านวน 19 ราย      เป็นเงิน 190,000.00  บาท

   5.3 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณี บิดา/มารดา/บุตร ถึงแก่กรรม

    - เงินช่วยท�าศพบิดา       84 ราย     เป็นเงิน   168,000.00 บาท

    - เงินช่วยท�าศพมารดา    84 ราย     เป็นเงิน   168,000.00 บาท

    - เงินช่วยท�าศพบุตร        4 ราย     เป็นเงิน 8,000.00 บาท

                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    344,000.00 บาท

   5.4 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์   เป็นเงิน  1,713,578.00  บาท

 

 สรุปในรอบป ี2559  - สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก, คู่สมรสสมาชิก, บิดา มารดา และบุตรสมาชิก 

     ถึงแก่กรรม รวมทั้งสิ้น 3,944,000.00 บาท 

         -  สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก,  

     การกีฬา, การศึกษาอบรม, สังคม และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 1,713,578.00 บาท

 6.  รายละเอียดอื่น ๆ

       ในการบริหารงานและควบคุมการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด คณะกรรมการ

ด�าเนินการได้พยายามท�างานกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อก่อประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือ

เป็นอย่างดีของสมาชิกด้วยเช่นกัน คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้ให้ความร่วมมือต่อ 

สหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมา

                คณะกรรมการด�าเนินการ

               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

                2 ธันวาคม 2559
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3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�าปี 2559
 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

 ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2558  

ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.เทพสุจินต์ พงษ์สวัสดิ์ และคณะอีก 4 คน 

 1. นายสมหมาย ปราบสุธา          2. นายนิทัศน์ เชียงทอง

 3. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง                       4. นายอรัญ ร่วมสุข

 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�าปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และปีบัญชีสิ้นสุด  

ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2560 รวม 2 ปี ข้าพเจ้าและคณะผูต้รวจสอบกจิการ ขอเสนอผลการตรวจสอบตามข้อบงัคบั

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ข้อ 104 ต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด โดยสรุป 

ดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน

  1.2 เพื่อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน

  1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ

  2.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีระหว่างเดือน

  2.2 ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝาก เทียบกับบัญชีคุมยอด

 3. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

  สมาชิกสหกรณ์ฯ คงเหลือ 30 พฤศจิกายน 2558 8,941 คน

   สมาชิกเข้าใหม่, โอนมา 1,117 คน

   สมาชิกลาออก, โอนไป, ตาย 707 คน

  สมาชิกสามัญ 30 พฤศจิกายน 2559 8,487 คน

  สมาชิกสมทบ 30 พฤศจิกายน 2559 864 คน

 4. การปฏิบัติด้านการเงิน

  4.1  การรับ – จ่าย และการเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด

  4.2 เงินฝากธนาคารถูกต้อง

  4.3 มีการติดตาม ยื่นหนังสือทวงหนี้ผู้กู้และผู้ค�้าประกันที่ค้างช�าระตามกฎหมายอย่างสม�่าเสมอ

 5. การปฏิบัติด้านบัญชี

  5.1 เอกสารการลงบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์

  5.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ ได้จัดท�าบัญชีรายวันต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

  5.3 บัญชีรายละเอียดลูกหนี้เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นจัดท�าไว้เรียบร้อยตรงตามบัญชีคุมยอด
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 6. การด�าเนินงาน

  6.1 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 

       6.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ, สามัญโครงการพิเศษ และฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25 ต่อปี 

    6.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (เพื่อการเคหะ) ร้อยละ 5.25 ต่อปี 

    หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ปรับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

      6.2  การถือหุ้น

   ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  2,355,303,870.00 บาท

    ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  2,506,690,950.00 บาท

    เพิ่มขึ้น  151,387,080.00  บาท
  6.3  การให้กู้เงิน        

   6.3.1 ประเภทเงินกู้        

   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จ�านวน   3,630 สัญญา  เป็นเงิน 153,495,800.00 บาท

   เงินกู้สามัญทั่วไป  จ�านวน  2,129 สัญญา  เป็นเงิน 2,256,383,300.00 บาท

   เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ  จ�านวน  1,121  สัญญา   เป็นเงิน  681,990,000.00 บาท

   เพื่อการศึกษาหรือด�ารงชีพ

   เงินกู้สามัญเพื่อเสริม   จ�านวน  14,647  สัญญา  เป็นเงิน  191,454,426.44  บาท

   สภาพคล่อง (ATM)

   เงินกู้เพื่อการเคหะ  จ�านวน  8  สัญญา  เป็นเงิน 11,190,000.00  บาท      

    6.4  เงินรับฝาก

      - เงินฝากออมทรัพย์           อัตราร้อยละ 3.75  ต่อปี (ไม่เสียภาษี)

      - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    อัตราร้อยละ 3.75  ต่อปี (รับดอกเบี้ยรายเดือน)

      - เงินฝากประจ�า               อัตราร้อยละ 3.75  ต่อปี (เสียภาษี)

      จ�านวนเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  3,289,362,342.94  บาท  

      จ�านวนเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  4,273,135,227.25  บาท    

      จ�านวนเงินฝากเพิ่มขึ้น          983,772,884.31  บาท 

   หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ปรับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

   6.5  หลักฐานเอกสารต่าง ๆ

    - หนังสือค�าขอกู้และหนังสือเงินกู ้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือสัญญาเงินกู้ส�าหรับเงินกู้สามัญ  

     หนังสือค�้าประกันส�าหรับเงินกู้สามัญ ตรวจการลงลายมือชื่อของผู้กู้ ผู้ค�้าประกัน และพยาน  

    รวมทัง้ลายมอืชือ่คู่สมรส ทกุรายการ พบว่าบางรายการลงช่ือไม่ครบถ้วน ได้ให้เจ้าหน้าท่ี ตดิตาม 

    ลงชื่อให้ครบถ้วนแล้ว

      6.6  ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ฯ

     6.6.1 ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมและตามระเบียบที่ก�าหนด

        6.6.2 การควบคุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมีระเบียบควบคุมที่เพียงพอถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

   6.7  ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 262,908,867.02  บาท 
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7. คุณภาพของสหกรณ์ฯ

  7.1 สหกรณ์มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้าและอ�านวยประโยชน์แก่สมาชิก

  7.2 สมาชิกมีความมั่นใจในสวัสดิการทางการบริหาร

  7.3  สมาชิกที่เดือดร้อน มีความจ�าเป็น ได้รับการช่วยเหลือทั่วกัน

8. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

     ในการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2559 นี้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของการตรวจสอบได้อย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณสมาชกิ, คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์ครกูาญจนบุร ีจ�ากดั ทุกท่านท่ีได้ปฏบัิติ

หน้าที่จนท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด มีความมั่นคงเจริญก้าวหน้า

        (นายสมหมาย ปราบสุธา) (นายนิทัศน์ เชียงทอง) 

 

  

     

      (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) (นายอรัญ ร่วมสุข)  

 

   

            

                             ว่าที่ ร.ต.        

             (เทพสุจินต์ พงษ์สวัสดิ์)   
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2559

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
          

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

          วันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรียน นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชี

 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

กาญจนบุรี จ�ากัด ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด 

หรือไม่ 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ ซ่ึงงบ 

การเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ 

เป็นดังต่อไปนี้

 1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงการละเว้นการแสดง

รายการและข้อมูลต่าง ๆ

 2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ

  2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

 3.  ไม่มรีายการผดิปกติทีเ่ก่ียวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนนิการหรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ 

ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็น 

สาระส�าคัญต่องบการเงิน

 4.  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระ 

ส�าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน

ที่ก�ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

 5.  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควร

จะได้น�ามาพจิารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ หรอืใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตัง้ส�ารองค่าเสยีหายทีอ่าจ 

เกิดขึ้น
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 6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน   

  6.1  รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

   6.2  ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้

   6.3  สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

 7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ 

ผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

     8.  สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของสหกรณ์ ท้ังท่ีเกิดข้ึนแล้วและอาจเกิดข้ึนใน

ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่

สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 9.  นอกจากเรือ่งทีอ่ธบิายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเีหตกุารณ์ใดเกดิขึน้หรอืไม่ ปรากฏ 

ข้อเทจ็จริงใดทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระส�าคญั ซึง่ต้องน�ามาปรบัปรงุงบการเงนิหรอืเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินอีก

 

      ขอแสดงความนับถือ

        

          (ลายมือชื่อ) ........................................

      (นายอนันต์ กัลปะ)

      ประธานกรรมการ

        

           (ลายมือชื่อ) …………………………......

       (นางลาวัลย์ ช่วงชัย)

              ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์ครกูาญจนบรุ ีจ�ากดั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี ้

โดยถูกต้องตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีและระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้า

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน 

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ

หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�า

และการน�าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามทีค่วรของสหกรณ์ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบ 

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุ 

สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ รวมท้ังการประเมินการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยรวม 

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

เกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

 ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เงินรับฝาก จ�านวน  4,273,135,227.25 บาท  

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากบุคคลภายนอก จ�านวน 328,188,669.55 บาท ซึ่งเงินรับ

ฝากดังกล่าวไม่เป็นไปตามความมาตรา 46(5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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พ.ศ. 2553 มาตรา 46(5) โดยที่สหกรณ์ยังไม่สามารถด�าเนินการคืนเงินรับฝากดังกล่าวนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 ข้าพเจ้าเห็นว่ายกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเรื่องท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน 

สาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

                                                                  

                                                           ลงชื่อ

  (นายกฤษณพัฒน์ บุบผา)

  ผู้สอบบัญชี

87/585 หมู่ 6 หมู่บ้านภัสสร 7 

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ต�าบลบางรักใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 0-2920-7522, 06-2565-6474 

โทรสาร 0-3291-8075

วันที่ 2  ธันวาคม 2559
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         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด  

งบแสดงฐานะการเงิน

    ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559      

       
       ปี 2559 ปี 2558 

   หมายเหตุ บาท   บาท  

   

  สินทรัพย ์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2  205,925,253.54  256,801,026.92 

  เงินลงทุนระยะสั้น 3 0.00  80,000,000.00  

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ 4 640,992,251.57 640,747,463.89 

  ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 5 21,692,110.29  16,461,634.85

  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 6 1,223,489.27  938,811.46  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 1,192,230.83  4,585,004.85  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  871,025,335.50  999,533,941.97  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

  เงินลงทุนระยะยาว 3  87,845,000.00   55,675,000.00  

  เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4  8,057,675,544.36  7,452,995,123.69 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 21,819,941.39  16,121,601.99  

  สิทธิการใช้ซอฟแวร์  774,122.69  1,159,592.69  

  ค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย  1,100,761.60  1,253,642.40  

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  8,169,215,370.04  7,527,204,960.77  

   รวมสินทรัพย์  9,040,240,705.54  8,526,738,902.74  
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    ปี 2559 ปี 2558

   หมายเหตุ บาท  บาท  

   

 หนี้สินและทุนของสหกรณ์    

หนี้สินหมุนเวียน    

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น   9  1,188,564,759.55  1,258,444,098.02  

 ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  12 179,520,000.00  387,899,401.07  

 เงินรับฝาก 10  4,273,135,227.25  3,289,362,342.94  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 8,252,038.01  8,212,180.13  

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  5,649,472,024.81  4,943,918,022.16  

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 เงินกู้ยืมระยะยาว 12 278,270,108.39  699,083,589.22  

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 13 22,713,224.62  21,966,267.28  

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  300,983,333.01  721,049,856.50  

  รวมหนี้สิน  5,950,455,357.82  5,664,967,878.66  

ทุนของสหกรณ ์    

 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)  2,506,690,950.00  2,355,303,870.00  

 ทุนส�ารอง  276,066,378.67  249,324,872.47  

 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 14 40,774,152.03  29,331,730.03  

 ก�าไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  3,345,000.00  3,175,000.00  

 ก�าไรสุทธิประจ�าปี  262,908,867.02  224,635,551.58  

  รวมทุนของสหกรณ์  3,089,785,347.72  2,861,771,024.08  

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  9,040,240,705.54  8,526,738,902.74  

    

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

     

  

   (นายอนันต์ กัลปะ)  

   ประธานกรรมการ  

  

(นายทวี ชูศรี)

เลขานุการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2559
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    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด     

           งบก�าไรขาดทุน 

   ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

           
         

     บาท  %  บาท  %  

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน     

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้  540,153,301.03 98.06 490,920,036.20 97.79 

 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 4,542,371.08 0.82 3,893,060.18 0.78 

 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 6,168,959.03 1.12 7,198,219.10 1.43 

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  550,864,631.14  100.00 502,011,315.48 100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน     

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 147,935,272.32 26.85 120,630,295.18 24.03 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 61,464,834.33 11.16 62,010,046.81 12.35 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 27,711,758.52 5.03 47,605,902.15  9.48 

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 237,111,865.17 43.04 230,246,244.14 45.86 

หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ     

 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ (1,360,143.81) (0.25) 3,338,598.27  0.66 

 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คลาดเคลื่อน 0.00  0.00 (77,955.21) (0.01) 

 หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (11,214.86) -0.00 144,652.39  0.03 

  รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (1,371,358.67) (0.25) 3,405,295.45  0.68  

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 315,124,124.64 57.21 268,359,775.89 53.46 

 บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย     

 ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้รอช�าระ 1,237,531.86 0.23 917,217.75 0.18 

 ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ด�าเนินคดี 177,015.05 0.03 190,099.68 0.04 

 ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 74,524.41 0.01 59,445.17 0.01 

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  66,300.00 0.01 67,100.00 0.01 

 เงินรางวัลสลากออมสินพิเศษ 289,800.00 0.05 712,000.00 0.14 

 รายได้อื่น 115,500.00 0.02 32,050.20 0.01 

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.00 0.00 100,004.00 0.02 

 รายได้จากร้านค้า 250,000.00 0.05 500,000.00 0.10 

  รวมรายได้อื่น 2,210,671.32 0.40 2,577,916.80 0.51 

ปี 2559                           ปี 2558
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    บาท   %  บาท   %  

หัก ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน     

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที ่     

 เงินเดือน 8,734,920.00  1.59 8,202,480.00  1.63 

 ค่าจ้างลูกจ้าง 376,380.00  0.07 422,980.00  0.09

 บ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 2,068,760.00  0.37 2,332,650.00  0.47 

 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 448,596.75  0.08 719,922.50  0.14 

 เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม 165,848.00  0.03 153,206.00  0.03 

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่ 86,000.00  0.02  59,100.00  0.01 

 เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,016,690.00  0.37 978,551.76  0.20 

 เงินสมทบกองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าที่ 337,441.34 0.06 161,474.28 0.03 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์     

 ค่าเสื่อมราคา 1,635,980.60  0.30 1,670,372.37  0.33 

 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟแวร์ 385,470.00  0.07 379,857.40  0.08 

 ค่าปรับปรุงส�านักงานตัดจ่าย 486,380.80  0.09 471,680.80  0.09 

 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 179,760.00  0.03 160,683.22  0.03 

 ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน 155,325.91  0.03 57,926.54  0.01 

 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 93,471.10  0.02 113,973.00  0.02 

 ค่าเบี้ยประกันภัย 105,974.47  0.02 73,759.87  0.02 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก     

 ค่าตอบแทนสมาชิกวันประชุมใหญ่ 12,085,900.00  2.19 11,799,100.00  2.35 

 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิก 10,000,000.00  1.81 10,000,000.00  1.99 

 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมส�าหรับสมาชิก  273,720.00  0.05 204,300.00 0.04 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น     

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 521,600.00  0.09 545,600.00  0.11 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 1,946,800.00  0.35 2,048,528.00  0.41 

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 300,000.00  0.05 297,300.00  0.06 

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 251,150.00  0.05 244,632.00  0.05 

 ค่าตอบแทน 1,367,548.00  0.25 1,325,059.00  0.27 

 ค่ารับรอง 1,856,971.50  0.34 1,731,868.50  0.35 

 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 664,944.00  0.12 569,606.70  0.11 

 ค่าพิมพ์วาระประชุมใหญ่และวารสาร 200,460.00  0.04 154,000.00  0.03 

        

   

        

   

ปี 2559                           ปี 2558
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    บาท  %  บาท   %  

หัก ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน     

 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น     

  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 114,117.00  0.02 98,752.25  0.02 

  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 435,562.00  0.08 291,215.00  0.06 

  ค่าตรวจสอบกิจการ 210,000.00  0.04 210,000.00  0.04 

  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 140,000.00  0.02 70,000.00  0.01 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,399,984.35  0.25 1,069,667.03  0.21 

  ค่าใช้จ่ายการด�าเนินคดี 181,953.00  0.03 20,900.00  0.00 

  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาคให้หน่วยงาน 150,000.00  0.03 0.00  0.00 

  หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ     

   หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา (69,475.59) (0.01) 1,188,951.17  0.24 

   หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้รอช�าระ 154,397.02  0.03 388,215.15  0.08 

   หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ด�าเนินคดี 4,758,342.09  0.86 (1,935,406.32) (0.39) 

   หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้รอช�าระค้างรับ 27,941.55 0.01 21,234.89 0.00 

   หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ด�าเนินคดีค้างรับ 177,015.05 0.03 0.00 0.00 

  รวมค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 54,425,928.94 9.88 46,302,141.11 9.22 

 ก�าไรสุทธิ 262,908,867.02 47.73 224,635,551.58 44.75 
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    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด  

งบกระแสเงินสด

         ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559    

    
    ปี 2559 ปี 2558

    บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 262,908,867.02 224,635,551.58 

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสด   

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน   

  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 1,635,980.60 1,670,372.37 

  หนี้สงสัยจะสูญ  3,532,676.79  3,212,475.00  

  ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟแวร์  385,470.00  379,857.40  

  ค่าปรับปรุงส�านักงานตัดจ่าย 486,380.80 471,680.80 

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 (100,004.00) 

  ส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  2,068,760.00 2,332,650.00 

  ส�ารองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 2,009,140.00 858,551.76 

  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า   37,481.31  10,114.74  

  ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า   147,125.00  147,308.22  

  รายได้จากร้านค้ารับล่วงหน้า 0.00 (250,000.00) 

  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย 474,404.09 184,452.05 

  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย 51,999.95 219,697.22 

  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ   (1,588,493.21) (1,315,030.26) 

  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ   (55,890.41)  (73,972.59) 

  ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ  0.00 (1,967,671.23) 

  ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ธปท.ค้างรับ  0.00 (609,589.04) 

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ   (22,977.27) (38,257.13) 

  ดอกเบี้ยหุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ค้างรับ   (657,191.78) (644,178.08) 

  ดอกเบี้ยลูกหนี้รอช�าระค้างรับ   (108,954.53) (21,307.69) 

  ดอกเบี้ยลูกหนี้ด�าเนินคดีค้างรับ   (177,015.05) 0.00 

  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป  155,394.00  569,606.70  

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 271,283,157.31 229,672,307.82 

 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน   
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    ปี 2559 ปี 2558

    บาท บาท 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน   

  เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 0.00  (200,000,000.00) 

  เงินสดรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์  100,800,000.00  125,200,000.00  

  เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  (153,495,800.00) (151,606,500.00) 

  เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  145,721,855.12  158,235,524.46  

  เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ  (3,129,827,726.44) (3,444,775,244.62) 

  เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ  2,422,503,251.78  2,444,123,734.26  

  เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ  (11,190,000.00) (14,290,000.00) 

  เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ  9,135,051.06  10,340,892.98  

  เงินสดจ่ายลูกหนี้อื่น  (29,498,602.20)  (190,099.68) 

  เงินสดรับลูกหนี้อื่น  32,357,351.84  1,429,300.36  

  เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง    (13,292,800.00) (14,720,613.50) 

  เงินสดรับเงินยืมทดรอง    13,292,800.00  14,720,613.50  

  เงินสดจ่ายเงินรอการช�าระ   (589,212.91) (35,311,485.16) 

  เงินสดรับเงินรอการช�าระ   1,500,476.58  33,801,798.85  

  เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์  (210,060.00) (561,150.70) 

  เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า  (39,208.28) (37,481.31) 

  เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า  (147,125.00)  (147,125.00) 

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  1,315,030.26  1,201,548.14  

  เงินสดรับดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ  73,972.59  73,972.59  

  เงินสดรับดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ธปท.ค้างรับ  609,589.04  609,589.04  

  เงินสดรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิค้างรับ 0.00 387,328.77  

  เงินสดรับดอกเบี้ยหุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ค้างรับ  644,178.08  657,191.78  

  เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ  38,257.13  44,668.25  

  เงินสดรับดอกเบี้ยลูกหนี้รอช�าระค้างรับ  21,307.69  0.00 

  เงินสดรับดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ  1,967,671.23  0.00 

หนี้สินด�าเนินงาน   

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย  (184,452.05) (1,733,753.42) 

  เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย  (219,697.22) (20,547.94) 

  เงินสดรับจากกองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าที่ 337,441.34 161,474.28 

  เงินสดจ่ายจากกองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าที่  (479,784.00) (232,860.00) 

  เงินสดจ่ายจากส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  (2,574,500.00) 0.00 
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    ปี 2559 ปี 2558

    บาท บาท 

 หนี้สินด�าเนินงาน   

  เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน  10,518,761.30  35,239,809.15  

  เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน  (11,043,470.21) (39,085,355.42) 

  เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ   11,737,685.90  13,891,621.16  

  เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ   (11,309,215.34) (14,544,166.96) 

  เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย   272,800.00  261,800.00  

  เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย  (272,800.00) (261,800.00) 

  เงินสดรับเงินมัดจ�า 0.00  50,005.00  

  เงินสดจ่ายเงินมัดจ�า 0.00 (50,005.00) 

  เงินสดรับจากเงินชพค.-ชพส.  40,413.00  0.00 

  เงินสดจ่ายเงินชพค.-ชพส.  (40,413.00) 0.00 

  เงินสดรับจากรายได้จากร้านค้ารับล่วงหน้า 0.00 250,000.00  

  เงินสดรับค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอน�าส่ง  12,283,186.87  15,373,700.61  

  เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอน�าส่ง  (12,397,028.79)  (15,636,861.97) 

  เงินสดรับจากรายได้รอตัดบัญชี  28,800.00  39,200.00  

  เงินสดจ่ายจากรายได้รอตัดบัญชี  (28,800.00) (39,200.00) 

  เงินสดจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  (677,500.00) (548,700.00) 

  เงินสดรับเงินประกันสัญญาจ้างเหมา  63,400.00  0.00 

  เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญาจ้างเหมา 0.00 (385,000.00) 

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (340,971,757.32) (848,411,869.68) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

  เงินสดจ่ายซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (30,000,000.00) 0.00 

  เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (2,000,000.00) 0.00 

  เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 0.00 50,000,000.00 

  เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน 30,000,000.00 0.00 

  เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 50,000,000.00 0.00 

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคาร และอุปกรณ์  (7,334,320.00) (1,078,565.00) 

  เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟแวร์ 0.00 (103,000.00) 

  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายยานพาหนะ 0.00 100,005.00  

  เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงส�านักงานรอตัดจ่าย (333,500.00) 0.00 

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 40,332,180.00  48,918,440.00  
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    ปี 2559 ปี 2558 

    บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,860,740,045.61  5,174,321,231.73  

 เงินสดจ่ายช�าระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  (4,870,619,384.08)  (5,301,541,171.84) 

 เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน  4,602,500,000.00  3,750,000,000.00  

 เงินสดจ่ายช�าระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน  (4,662,500,000.00) (3,647,500,000.00) 

 เงินสดรับเงินกู้ยืม  450,000,000.00  840,000,000.00  

 เงินสดจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม  (1,079,192,881.90) (653,246,315.90) 

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก  2,265,068,983.07  1,629,962,190.96  

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก  (1,281,296,098.76)  (1,257,948,281.45) 

 เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์  (10,000.00)  (10,000.00) 

 เงินสดจ่ายเงินปันผล  (136,612,048.25) (128,814,664.00) 

 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน  (48,002,313.75) (37,701,363.50) 

 เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  (6,042,000.00) (5,551,435.75) 

 เงินสดรับทุนเรือนหุ้น   173,620,690.00  164,137,270.00  

 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น   (22,233,610.00) (27,504,410.00) 

 เงินสดรับกองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิก  10,000,000.00  10,000,000.00  

 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  (1,953,578.00) (2,128,600.00) 

 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก  (3,704,000.00)  (7,882,000.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 249,763,803.94 498,592,450.25 

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (50,875,773.38) (300,900,979.43) 

เงินสด ณ วันต้นปี 256,801,026.92 557,702,006.35 

เงินสด ณ วันสิ้นปี 205,925,253.54 256,801,026.92
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

      ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559             
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ   
 -  สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง   
 -  สหกรณ์รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 
  คูณด้วยจ�านวนเงินต้นที่ค้างช�าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม   
 -  เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  
  แสดงด้วยราคาทุน ส�าหรับเงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในความต้องการของ 
  ตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�าไร (ขาดทุน)  
  จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ และจะรับรู้เป็น 
  รายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนนั้น   
 -  สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย 
  การจัดชั้นคุณภาพ ลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544   
 -  สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน   
 -  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด ทั้งนี ้
  ยกเว้นที่ดิน  
 -  สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงการใช ้
  ซอฟแวร์ใหม่ 
 -  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี   
 -  ค่าซ่อมบ�ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส�าหรับทรัพย์สินรายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่าย 
  หักจากรายได้ การต่อเติม หรือเพิ่มเติมอาคารหรืออุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  
 -  เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝาก 
  ธนาคารที่น�าไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันหนี้สินด้วย   
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย ปี 2559   ปี 2558 
     บาท บาท
 เงินสด  1,013.96 3,382.77 
 เงินฝากธนาคาร   
  กระแสรายวัน (1,535,595.01) 222,296.50  
  ออมทรัพย์ 113,521,054.63  73,730,449.44  
  ออมทรัพย์พิเศษ 13,653,694.78  12,562,300.71  
  ประจ�า 80,285,085.18  282,597.50  
  บัตรเงินฝาก 0.00  140,000,000.00  
  สลากออมสินพิเศษ 0.00  30,000,000.00  
        รวม 205,925,253.54  256,801,026.92  
 ข้อผูกพัน   
  เงินฝากประจ�าธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง กาญจนบุรี บัญชีเลขท่ี 441-2-06994-2  
ใช้เป็นหลักประกัน  การใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�านวน 40,000.00 บาท ก�าหนดระยะเวลา 2 ปี เว้นแต่
จะมีการต่ออายุหนังสือสัญญาค�้าประกันต่อไปอีก
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3. เงินลงทุน ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558 
    บาท บาท 
    ราคาทุน ราคาทุน 
เงินลงทุนระยะสั้น   
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   
 - ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 0.00  30,000,000.00  
 - พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย  0.00  50,000,000.00  
   รวมเงินลงทุนระยะสั้น 0.00  80,000,000.00   
   
    ปี 2559 ปี 2558  
    บาท บาท 
          มูลค่ายุติธรรม    ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม     ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด    
  - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  53,345,000.00  50,000,000.00 53,175,000.00 50,000,000.00 
   บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน   3,345,000.00   3,175,000.00
   รวม  53,345,000.00  53,175,000.00  

 หุ้นกู้บมจ. ซีพี ออลล ์
  สหกรณ์ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบก�าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564 
จ�านวน 1 ฉบับ ดังนี้

 ที่ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/เลขที่ใบหุ้นกู้ วันที่ออกใบหุ้นกู้ จ�านวนหน่วยหุ้นกู้     จ�านวนเงิน (บาท) 
 1  1CPA000008/00000000000008 22 ส.ค.57 50,000 หน่วย       50,000,000.00 
  รวม                   50,000,000.00 

     ปี 2559 ปี 2558 
     บาท บาท 
     ราคาทุน ราคาทุน 
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   
 - ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  30,000,000.00  0.00  
 - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 4,500,000.00  2,500,000.00  
   รวม 34,500,000.00  2,500,000.00  
   รวมเงินลงทุนระยะยาว 87,845,000.00   55,675,000.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน      
  สหกรณ์ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด จ�านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
  ที่  เลขที่ตั๋ว วันที่ออกตั๋ว วันครบก�าหนด จ�านวนเงิน (บาท) 
  1.   000312/2559 13 ม.ค.59 15 ม.ค. 61 30,000,000.00 
       30,000,000.00
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4. เงินให้กู้ยืม-สุทธ ิประกอบด้วย   ปี 2559      ปี 2558

       บาท      บาท

     ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

 เงินให้กู้ยืม - ปกต ิ     

 เงินให้กู้แก่สหกรณ์ 48,800,000.00  0.00  100,800,000.00  48,800,000.00   

 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 53,607,730.99  0.00  45,814,362.56  0.00 

  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 518,464,754.24 7,996,178,294.34 475,143,044.03 7,343,763,173.25

  ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 6,075,805.97  61,497,250.02  5,086,156.61  60,431,950.44  

  รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 626,948,291.20   8,057,675,544.36  626,843,563.20  7,452,995,123.69   

 เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได ้     

 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 74,689.43  0.00  94,112.98  0.00   

  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 18,759,382.55   0.00  20,104,227.79  0.00  

  รวมเงินให้กู้ยืม-

  ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 18,834,071.98  0.00   20,198,340.77  0.00  

  รวมเงินให้กู้ยืม 645,782,363.18  8,057,675,544.36  647,041,903.97  7,452,995,123.69  

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,790,111.61  0.00  6,150,255.42  0.00  

 ค่าเผื่อลูกหนี้คลาดเคลื่อน 0.00  0.00  144,184.66  0.00  

  เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 640,992,251.57 8,057,675,544.36 640,747,463.89  7,452,995,123.69

  

 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีเ้งนิกู ้เป็นไปตามผลการจัดชัน้ลกูหนีเ้งนิกูต้ามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการจดั

ชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544     

        
5. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย  ปี 2559   ปี 2558  
      บาท   บาท  
     ระยะสั้น  ระยะยาว ระยะสั้น  ระยะยาว 

 ลูกหนี้รอช�าระ 21,418,712.09  0.00 14,586,813.09  0.00 

 ลูกหนี้ด�าเนินคดี 4,759,000.31  0.00 0.00  0.00 

 ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 1,119,475.58  0.00 1,188,951.17  0.00

 ลูกหนี้ตัวแทนหักส่ง 1,331,460.53  0.00 2,779,145.29  0.00 

  รวม  28,628,648.51  0.00 18,554,909.55  0.00

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,936,538.22  0.00 2,093,274.70  0.00

  ลูกหนี้ - สุทธิ 21,692,110.29  0.00 16,461,634.85  0.00

 

  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกเป็น ลูกหนี้รอช�าระ จ�านวน 1,058,720.55 บาท 

ลูกหนี้ด�าเนินคดี จ�านวน 4,758,342.09 บาท และลูกหนี้ตามค�าพิพากษา จ�านวน 1,119,475.58 บาท  
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6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558 
     บาท บาท 

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สมาชิก 1,582,142.53  1,293,922.31  

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สหกรณ์อื่น 6,350.68  21,107.95  

  รวม  1,588,493.21  1,315,030.26  

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 365,003.94  376,218.80  

  ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 1,223,489.27  938,811.46 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ปี 2558 ปี 2557 
     บาท บาท 

 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ 55,890.41  73,972.59  

 ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากค้างรับ 0.00  1,967,671.23  

 ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ธปท.ค้างรับ 0.00  609,589.04  

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 22,977.27  38,257.13  

 ดอกเบี้ยหุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ค้างรับ 657,191.78   644,178.08  

 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 210,060.00  155,394.00  

 เงินรอการช�าระ 0.00   911,263.67  

 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า  39,208.28  37,481.31  

 ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า 147,125.00  147,125.00  

 ดอกเบี้ยลูกหนี้รอช�าระค้างรับ 108,954.53  21,307.69  

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 49,176.44  21,234.89  

     59,778.09  72.80 

 ดอกเบี้ยลูกหนี้ด�าเนินคดีค้างรับ 177,015.05  0.00 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 177,015.05  0.00 

     0.00  0.00 

   รวม 1,192,230.83 4,585,004.85

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558 

     บาท บาท 

 ที่ดิน   12,100,000.00  5,100,000.00  

 อาคารส�านักงาน 6,856,563.41  7,254,567.37  

 อาคารโรงรถ 590,000.00  640,000.00  

 ยานพาหนะ 902,245.07   1,361,150.51  

 เครื่องใช้ส�านักงาน 1,371,132.91  1,765,884.11  

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 21,819,941.39 16,121,601.99 
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558 

     บาท บาท

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,064,759.55  10,944,098.02  

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1,187,500,000.00  1,247,500,000.00  

  รวมเงินกู้ยืม 1,188,564,759.55 1,258,444,098.02 

 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร      

สหกรณ์ท�าสัญญาก�าหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารโดยมีคณะกรรมการด�าเนินการและผู ้จัดการเป็น 

ผู้ค�้าประกัน ดังนี ้     

  1.  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  สาขากาญจนบุรี  จ�านวน  20,000,000.00 บาท  

   ณ วันสิ้นปี มีเงินเบิกเกินบัญชีคงเหลือ  จ�านวน  87,121.92 บาท  

  2.  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  สาขาท่าม่วง   จ�านวน   20,000,000.00 บาท   

   ณ วันสิ้นปี มีเงินเบิกเกินบัญชีคงเหลือ                      จ�านวน  617.08   บาท  

  3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี  จ�านวน   10,000,000.00  บาท   

   ณ วันสิ้นปี ไม่มีเงินเบิกเกินบัญชี     

สหกรณ์ท�าสัญญาก�าหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารโดยมีเงินฝากประจ�าและตั๋วสัญญาใช้เงินค�้าประกัน ดังนี้

  1. ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี   จ�านวน  139,000,000.00 บาท   

   ณ วันสิ้นปี มีเงินเบิกเกินบัญชีคงเหลือ  จ�านวน        977,020.55 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน   

  สหกรณ์มีข้อตกลงกู้เงินกับธนาคาร โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค�้าประกัน การเบิก 

เงนิกูแ้ต่ละครัง้สหกรณ์จะต้องออกต๋ัวสญัญาใช้เงินให้กบัธนาคาร ณ วนัสิน้งวดบญัชมีตีัว๋สญัญาใช้เงนิทีย่งัไม่ถงึก�าหนด

ช�าระ ดังนี้

  -  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงินกู้ จ�านวน 750,000,000.00 บาท  

 ที่    เลขที่           วันที่ออกตั๋ว     วันครบก�าหนด จ�านวนเงิน (บาท)    อัตราดอกเบี้ย 

 1.  11/2559  7 ก.ย. 59   6  ธ.ค. 59 100,000,000.00 4.00% 

 2.  12/2559 15 ก.ย. 59  14  ธ.ค. 59  100,000,000.00 4.00% 

 3.  13/2559 28 ก.ย. 59 27 ธ.ค. 59 100,000,000.00 4.00%

     รวม   300,000,000.00

    -  ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงินกู้ จ�านวน 350,000,000.00 บาท  

 ที่   เลขที่              วันที่ออกตั๋ว  วันครบก�าหนด จ�านวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย 

 1.     0085025            19 ก.ย. 59 16  ธ.ค. 59 100,000,000.00 4.00%

 2.    0085026            21 ต.ค. 59 18  ม.ค. 60 220,000,000.00 3.95%

     รวม  320,000,000.00  
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  -  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง วงเงินกู้ จ�านวน 300,000,000.00 บาท  

 ที่   เลขที่   วันนที่ออกตั๋ว วันครบก�าหนด จ�านวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย 

 1.  008/2559          27 ก.ย. 59  26 ธ.ค. 59  100,000,000.00 4.00% 

  2.    009/2559    18 ต.ค. 59 16  ม.ค. 60 70,000,000.00 4.00% 

 3.    010/2559    25 ต.ค. 59  23  ม.ค. 60 130,000,000.00 4.00% 

      รวม 300,000,000.00  

      -  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาโฮมโปรกาญจนบุรี วงเงินกู้ จ�านวน 300,000,000.00 บาท

 ที่  เลขที่             วันที่ออกตั๋ว วันครบก�าหนด จ�านวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย 

 1.  160004137     15 พ.ย.59 เมื่อทวงถาม 220,000,000.00 3.80% 

    รวม   220,000,000.00

     -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงินกู้ จ�านวน 97,500,000.00 บาท สหกรณ์มีข้อ
ตกลงกู้เงินกับธนาคารโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีการจ�าน�าหุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 
ชุดท่ี 7 ครบก�าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564 จ�านวน 50,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000.00 บาท เลขที่ใบหุ้นกู้ 
00000000000008 จ�านวน 50,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน ณ วันสิ้นงวดบัญชีมีตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ถึง
ก�าหนดช�าระ ดังนี้ 
 ที่  เลขที่           วันที่ออกตั๋ว วันครบก�าหนด จ�านวนเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย 
 1.  70/2559   16 ก.ย. 59  13  ม.ค. 60  47,500,000.00  2.85% 
       47,500,000.00  
     รวมทั้งสิ้น  1,187,500,000.00

10.  เงินรับฝาก ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558 
     บาท บาท 
 เงินรับฝาก-สมาชิก   
   เงินรับฝากออมทรัพย์ 2,992,627,761.78   2,451,857,206.94  
  เงินรับฝากออมทรัพย์ - ค�้าประกันเงินกู้  439,148,137.43  394,797,041.69  
  เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินประกันกลุ่ม 2,655,799.81  4,178,105.90  
  เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินประกันอุบัติเหตุ 4,882,027.57  3,779,212.56  
    รวม 3,439,313,726.59  2,854,611,567.09  
 เงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น   
  เงินรับฝากออมทรัพย์ 205,632,831.11  134,750,775.85  
  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 300,000,000.00  0.00  
    รวม 505,632,831.11   134,750,775.85  
 เงินรับฝาก-บุคคลภายนอก   
   เงินรับฝากออมทรัพย์ 28,188,669.55  0.00  
   เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  300,000,000.00  300,000,000.00  
   รวม 328,188,669.55  300,000,000.00  
  รวมเงินรับฝาก 4,273,135,227.25 3,289,362,342.94  
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  สหกรณ์มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ชื่อบัญชี “เงินสนับสนุนพิเศษโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.” เป็นเงิน 

300,000,000.00  บาท และรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่เป็นนิติบุคคล เป็นเงิน 28,188,669.55  บาท  ซึ่ งการ

ปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46(5) และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  

มาตรา 46(5) ทั้งนี้ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ก�าหนดให้

สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นเท่านั้น

11.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558 
    บาท บาท

  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย  951,606.40  951,426.40  

  เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย  552,132.36   424,628.98  

  เงินรอจ่ายคืน  1,054,996.84  1,579,705.75  

  เงินรอตรวจสอบ  1,608,625.24  1,180,154.68  

  ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรอน�าส่ง  3,558,273.13  3,672,115.05  

  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย  474,404.09  184,452.05  

  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย   51,999.95  219,697.22  

    รวม  8,252,038.01 8,212,180.13 
เงินรอจ่ายคืน     

  เป็นเงินที่สมาชิกที่โอนย้ายระหว่างสหกรณ์ ได้กู้เงินในวันสิ้นเดือนเพื่อช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์อื่น แต่สหกรณ์

ได้โอนให้กับสหกรณ์อื่นในวันต้นเดือน และเงินรับช�าระหนี้จากสมาชิกเกิน   
เงินรอตรวจสอบ    

  เป็นเงินโอนจากธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี โดยท่ีไม่ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใด

เป็นผู้โอนเงินโดยทางสหกรณ์จะด�าเนินการตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกท่านใด และจะด�าเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้

กับสมาชิกนั้น 

12.  เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย ปี 2559  ปี 2558  

     บาท  บาท  

     ถึงก�าหนดช�าระ  ถึงก�าหนดช�าระ

     ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี  ภายใน 1 ปี  เกิน 1 ปี 

 ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0.00  0.00  156,000,000.00  439,261,643.84  

 ธ.ออมสิน สาขากาญจนบุรี 0.00  0.00  64,379,401.07  0.00  

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  12,000,000.00  186,000,000.00  0.00  0.00  

 สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จ�ากัด 100,800,000.00  48,000,000.00  100,800,000.00  148,800,000.00  

 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 66,720,000.00  44,270,108.39  66,720,000.00  111,021,945.38  

   รวม 179,520,000.00  278,270,108.39  387,899,401.07  699,083,589.22  
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เงินกู้ยืมระยะยาว     

  สหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด วงเงินกู้จ�านวน 200,000,000.00 บาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี งวดที่ 1-35 ส่งช�าระคืนเงินต้นงวดละ 1% ของวงเงินกู้แต่ไม่เกิน 1,000,000.00 

บาท งวดที่ 36 ช�าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมด วันเริ่มช�าระหนี้ 31 ตุลาคม 2559 ก�าหนดช�าระเสร็จสิ้น

ภายใน 30 กันยายน 2562 โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค�้าประกัน ณ วันสิ้นปีคงเหลือจ�านวน 

198,000,000.00 บาท     

  สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ากัด วงเงินกู้จ�านวน 300,000,000.00 บาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี ช�าระคืน 35 งวด งวดละ 8,400,000.00 บาท งวดสุดท้าย 6,000,000.00 บาท  

รวม 36 งวด วันเริ่มช�าระหน้ี 30 มิถุนายน 2558 ก�าหนดช�าระเสร็จสิ้นภายใน 31 พฤษภาคม 2561 โดยมี 

คณะกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค�้าประกัน ณ วันสิ้นปีคงเหลือจ�านวน 148,800,000.00 บาท  

  สหกรณ์กู ้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด วงเงินกู ้จ�านวน  

200,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อปี ช�าระคืน 35 งวด  งวดละ 5,560,000.00 บาท งวดสุดท้าย 

5,400,000.00 บาท รวม 36 งวดวันเริ่มช�าระหนี้ 31 สิงหาคม 2558 ก�าหนดช�าระเสร็จสิ้นภายใน 31  

กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการและผู ้จัดการเป็นผู ้ค�้าประกัน ณ วันสิ้นปีคงเหลือจ�านวน 

110,990,108.39 บาท     

       

13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558  

     บาท บาท  

 กองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าที่ 3,482,579.62  3,624,922.28  

 ส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 16,068,260.00  16,574,000.00  

 ส�ารองเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 3,074,800.00  1,743,160.00  

 เงินประกันสัญญาจ้างเหมา 87,585.00 24,185.00  

   รวม 22,713,224.62 21,966,267.28  

14.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย ปี 2559 ปี 2558  

    บาท บาท   

 ทุนสาธารณประโยชน์ 3,216,105.32 2,169,683.32  

 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,209,492.94 1,109,492.94  

 กองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิก 32,627,918.67  23,331,918.67  

 ทุนจัดตั้งส�านักงานเสริมสร้างความมั่นคง 3,720,635.10 2,720,635.10  

    รวม 40,774,152.03 29,331,730.03  
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แบบ RQ 2

รายงาน-ระดับสหกรณ์

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

  ระดับชั้นคุณภาพ

ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ดีมาก

ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ดีมาก

 ด้านการเงินการบัญชี ดี

 ธุรกิจสินเชื่อ ดี

 ธุรกิจเงินรับฝาก ดีมาก

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดี

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดีมาก

 เจ้าหนี้เงินกู้ ดีมาก

 สมาชิกและทุนเรือนหุ้น ดีมาก

ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี

ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล ดีมาก

 สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ดี

โดย นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน

1 ธันวาคม 2559
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 4.2 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559
       ในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ในรอบปี 2559 สหกรณ์ฯ มีก�าไรท้ังสิ้น 

เป็นจ�านวนเงนิ  262,908,867.02 บาท (สองร้อยหกสบิสองล้านเก้าแสนแปดพนัแปดร้อยหกสบิเจด็บาทสองสตางค์)

รายการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ปี 2559 ปี 2558

จ�านวนเงิน % จ�านวนเงิน %

1. ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 45,829,077.52 17.43 26,741,506.20 11.90

2. เงินค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01

3. เงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี

    (ปี 2558 อัตราปันผล ร้อยละ 6.00 ต่อปี) 145,315,012.50 55.27 136,612,228.25 60.82

4. เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้กู้ในอัตรา ร้อยละ 11.00 

    ของจ�านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ 

    (ปี 2558 อัตราเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00) 58,228,697.00 22.15 48,129,817.13 21.43

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 6,426,080.00 2.44 6,042,000.00 2.69

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน ร้อยละ 2 แห่ง 

   ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 100,000.00 0.04 100,000.00 0.04

7. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 3,000,000.00 1.14 3,000,000.00 1.33

8. เงินกองทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10 

    ของก�าไรสุทธิ 3,000,000.00 1.14 3,000,000.00 1.33

9. ทุนจัดตั้งส�านักงานเพื่อเสริมความมั่นคง 1,000,000.00 0.38 1,000,000.00 0.45

            รวมทั้งสิ้น 262,908,867.02 100 224,635,551.58 100

1. กลับมาเป็นของสมาชิก 203,543,709.50 77.42 184,742,045.38 82.25

2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน 46,929,077.52 17.85 27,841,506.20 12.39

3. เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 6,000,000.00 2.28 6,000,000.00 2.66
4. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 6,426,080.00 2.44 6,042,000.00 2.69

5. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01

     หมายเหตุ :    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี     6.42

   หัก เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ        11.00  ของดอกเบี้ยเงินให้กู้

   คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ    5.71
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 4.3 พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560

      วิสัยทัศน์ (Vision)
   “สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงบริหาร บริการประทับใจ”

พันธกิจ (Mission)
 1. บริหารงานสหกรณ์ฯ ให้มีความมั่นคง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมเสริมสร้าง

และพัฒนาระบบเครือข่ายตามขบวนการสหกรณ์ฯ

 2. มุ่งเน้นการบริการและสวัสดิการ เพื่อน�าพาสมาชิกอยู่ดีมีสุข

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ (Objective & Strategy)
วัตถุประสงค์ที่ 1 ให้สหกรณ์มีเงนิทนุหมุนเวยีนอย่างเพยีงพอ การบรหิารงานและการด�าเนนิธรุกิจของสหกรณ์ 

  มีผลก�าไรอย่างต่อเนื่องสามารถจัดสรรประโยชน์ให้กับมวลสมาชิก

กลยุทธ ์  1.1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสาธารณประโยชน์และทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกโดยมี 

   มาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกให้มากขึ้น

  1.2 แสวงหาวธิกีารบริหารธรุกจิการเงนิของสหกรณ์ เพือ่ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รบัประโยชน์สงูสดุ

  1.3 ระดมเงนิออมและแสวงหารายได้จากธรุกจิอืน่เพือ่น�ามาบรหิารจัดการให้เกดิประสทิธภิาพ 

   และประสิทธิผลสูงสุด

  1.4 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ที่ 2 บริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักการ อุดมการณ์ และปรัชญาสหกรณ์ เอื้ออาทรต่อชุมชน  

  และสังคม

กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเชิงรุก

  2.2 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสามารถสร้าง 

   ประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์

  2.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิก / ชุมชน และสังคม

  2.4 เพื่อเผยแพร่ ปลูกฝังอุดมการณ์และพัฒนาเครือข่าย

  2.5 เพื่อให้สมาชิกอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ที่ 3 บริการสมาชิกให้มีความประทับใจ

กลยุทธ ์  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย

  3.2 ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการอ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิก

  3.3 จดับรเิวณอาคารสถานทีใ่ห้เป็นระบบมากขึน้ เช่น งานบรกิารบตัรควิ มมุกาแฟ มมุข่าวสาร  

   และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต์
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โครงการ/กิจกรรม

 -   โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์

 -   โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

 -  โครงการสัมมนาผู้ร่วมขบวนการสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีการเงินหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีหักเงิน  

  ณ ที่จ่าย 

 -   โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์

 -   โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ ผู้แทนประจ�าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ  

  เจ้าหน้าที่การเงิน หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่หักเงิน ณ ที่จ่าย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 -   โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกเกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

 -   โครงการพัฒนาระบบบริการแก่สมาชิก

 -   โครงการสัมมนาหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ประสานการหักเงินต้นสังกัดของสมาชิก

 -   โครงการส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกผู้รับบริการ

 -   โครงการด�ารงชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ

 -   โครงการทัศนศึกษาของสมาชิก

 -   โครงการสืบสานประเพณีไทย

 -   โครงการสหกรณ์พบสมาชิก

 -   โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันส�าคัญต่าง ๆ เช่น วันสหกรณ์แห่งชาติ วันครู วันเด็ก

 -   โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

 -   โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

 -   โครงการปฏิบัติธรรมน�าความสุข
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560

หมวดรายจ่าย
ปี 2559

ปี 2560 ขอตั้ง เหตุผลและความจ�าเป็น
งบประมาณ จ่ายจริง

1. หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือน 9,800,000.00 8,734,920.00 9,800,000.00 -จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 18 อัตรา

-จ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 อัตรา
-จ่ายค่าครองชีพส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
-ส�ารองไว้กรณีมีการปรับเลื่อนเงินเดือน 
 ตั้งไว้ 8% ของเงินเดือนรวมทั้งหมด

1.2 ค่าจ้าง 500,000.00 376,380.00 400,000.00 -จ่ายค่าจ้างพนักงานท�าความสะอาด 
 ส�านักงาน เดือนละ 9,500 บาท ,
 เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท / เดือน
-จ่ายค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
 เดือนละ 19,260 บาท

1.3 สมทบกองทุนเงินยังชีพ 337,441.34 337,441.34 480,000.00 -เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินกองทุนยังชีพเจ้าหน้าที่

    เกษียณอายุงาน 2 คน

10,637,441.34 9,448,741.34 10,680,000.00

2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่ารับรองทั่วไป 2,000,000.00 1,856,971.50 2,200,000.00 -จ่ายเงินสนับสนุนการจัดประชุม

 ของกลุ่มสมาชิกคนละ 200 บาท
-จ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาอบรมและ
 การจัดสัมมนาสมาชิก
-จ่ายค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชม และดูงานสหกรณ์ 
 รับรองคณะกรรมการวันประชุมชุดต่าง ๆ

2.2 ค่าเบี้ยประชุม 700,000.00 521,600.00 700,000.00 -จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ, 
 ผู้แทนประจ�าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก,
 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการฯ 
 หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการ
 ตรวจสอบและคณะท�างานที่มาประชุม
 แต่ละครั้ง  ครั้งละ 800 บาท / คน

2.3 ค่าตอบแทน 1,600,000.00 1,367,548.00 1,600,000.00 -จ่ายค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ให้มาปฏิบัติงานสหกรณ์ 
-ค่าตอบแทนที่ปรึกษาไม่เกิน 5 คน 
 คนละ 3,000 บาท /เดือน
-ค่าตอบแทนผู้แทนประจ�าหน่วย
 เพื่อบริการสมาชิกคนละ 3,500 บาท / เดือน
-ผู้ประสานงานสหกรณ์สังกัด สพป. กจ.      
 เขต 1-4 และ สพม.8 หน่วยงานละ 1 คน 

คนละ 3,000 บาท/เดือน และค่าตอบแทน
หน่วยงานอื่นๆ หักเงินส่งสหกรณ์ฯ
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2. หมวดค่าตอบแทน

 2.4 ค่าล่วงเวลา 50,000.00 - 50,000.00 -จ่ายค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาส�าหรับเจ้าหน้าที่

 ที่มาปฏิบัติงานเร่งด่วน

 2.5 ค่าตรวจสอบกิจการ 210,000.00 210,000.00 210,000.00 -จ่ายค่าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 เดือนละ 17,500 บาท

 2.6 ค่าสอบบัญชี 180,000.00 140,000.00 180,000.00 -จ่ายค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

4,740,000.00 4,096,119.50 4,940,000.00

 3. หมวดค่าวัสดุ

 3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 800,000.00 664,944.00 800,000.00 -จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

 ใช้ในกิจการสหกรณ์

 3.2 ค่าพิมพ์วาระประชุมใหญ่ 200,000.00 200,460.00 250,000.00 -จ่ายค่าพิมพ์วาระประชุมใหญ่ 

      และวารสารข่าวสหกรณ์  และค่าพิมพ์วารสารข่าวสหกรณ์

 3.3 ค่าวัสดุส�านักงาน 150,000.00 114,117.00 150,000.00 -จ่ายค่าซื้อวัสดุส�านักงาน , 

 อุปกรณ์ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปรวมทั้ง

 เครื่องใช้สุขภัณฑ์ต่าง ๆ

3.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 150,000.00 93,471.10 150,000.00 -จ่ายค่าเชื้อเพลิงส�าหรับยานพาหนะ

 ใช้ในกิจการสหกรณ์

1,300,000.00 1,072,992.10 1,350,000.00

 4 หมวดครุภัณฑ์

 4.1 ค่าครุภัณฑ์ส�านักงาน 300,000.00 194,170.00 300,000.00 -จ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

 ใช้ในส�านักงาน

 4.2 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 200,000.00 290,150.00 100,000.00 -จ่ายค่าซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

    และอุปกรณ์  เพื่อใช้งานในส�านักงานสหกรณ์ 

 4.3 ค่าเครื่องเสียง 300,000.00 - 100,000.00 -ซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

 ใช้ในห้องประชุม

 4.5 ค่าพัฒนาโปรแกรม 300,000.00 - 300,000.00 -ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ

      สหกรณ์  และสิทธิการใช้ software ( Windows )

4.6 ค่าตกแต่งอาคารและ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 -ค่าตกแต่งภายในอาคารส�านักงาน 

     อุปกรณ์ส�านักงาน  

1,400,000.00 784,320.00 1,100,000.00

 5. หมวดค่าที่ดิน  

    และสิ่งก่อสร้าง

 5.1 ค่าซื้อที่ดิน - - - -ไม่ขอตั้ง
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 6. หมวดค่าใช้สอย
  6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ 2,200,000.00 1,946,800.00 2,200,000.00 -จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง – พาหนะ ค่าที่พักส�าหรับ

 กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
 นอกสถานที่
-จ่ายค่าพาหนะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกจิการ, 
 ผู้แทนประจ�าหน่วยที่มาติดต่องานสหกรณ์

 6.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 300,000.00 300,000.00 400,000.00 -จ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานส�าหรับ
     กรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา ,

 ผู้แทนประจ�าหน่วย, และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 6.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม

      

300,000.00 251,150.00 350,000.00 -ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาและ 

 ศึกษาอบรมของกรรมการ, ผู้ตรวจสอบ  
   กจิการ, ผูแ้ทนประจ�าหน่วยฯ, ผูป้ระสานงาน

 6.4 ค่าใช้จ่ายในการ 150,000.00 86,000.00 150,000.00 -ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม
      ศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่  เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 6.5 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา  150,000.00 155,325.91 200,000.00 -จ่ายค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน, 

 เครื่องใช้ส�านักงานและรถยนต์สหกรณ์
 6.6 ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรม

      คอมฯ

250,000.00 179,760.00 250,000.00 -จ่ายค่าบ�ารุงดูแลรักษาโปรแกรม

  คอมพิวเตอร์
 6.7 ค่าใช้จ่ายในการ 350,000.00 273,720.00 350,000.00 -จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงมุทิตาจิต 
      จัดกิจกรรมส�าหรับสมาชิก  ข้าราชการบ�านาญและกิจกรรมอื่น ๆ
     ของสมาชิก
 6.8 ค่าใช้จ่ายในการ 300,000.00 435,562.00 350,000.00 -จ่ายค่าสถานที่, ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
      ประชุมใหญ่  ค่าเบี้ยเลี้ยงต�ารวจ, อปพร. และผู้มาปฏิบัติ

 หน้าที่ในวันประชุมใหญ่ , ค่าเครื่องดื่ม
 ค่ารับรองผู้ปฏิบัติงาน และค่าของรางวัล
 ส�าหรับแจกสมาชิกวันประชุมใหญ่

 6.9 ค่าตอบแทนสมาชิก 13,500,000.00 12,085,900.00 13,500,000.00 -จ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสามัญที่มา
     วันประชุมใหญ่  ประชุมใหญ่คนละ 1,500 บาท
    -จ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสมทบที่มา

 ประชุมใหญ่คนละ 800 บาท
-โอนเข้าบัญชีเป็นของขวัญให้กับสมาชิก
สามญัทีไ่ม่ได้มาประชมุใหญ่คนละ 1,000บาท

 6.10 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 1,200,000.00 1,399,984.35 1,400,000.00 -จ่ายค่าน�้าประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์
     และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าภาษีโรงเรือน,

 ภาษีป้าย, ค่าไปรษณีย์, ค่าอากรแสตมป์
 ค่าหนังสือพิมพ์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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6.11 ค่าใช้จ่ายในการ 

      ด�าเนินคดี

200,000.00 181,953.00 250,000.00 -จ่ายค่าด�าเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับ

  สมาชิกผิดนัดช�าระหนี้

6.12 สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 1,000,000.00 448,596.75 1,000,000.00 -จ่ายค่ารักษาพยาบาล, ช่วยการศึกษาบุตร, 
 เงินช่วยเหลือบุตร, ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่

6.13 ค่าเบี้ยประกัน 150,000.00 105,974.47 150,000.00 -จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตัวอาคารส�านักงาน
 พร้อมทรัพย์สินและยานพาหนะ
-จ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้กับที่ปรึกษา 
 กรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ,
 ผู้แทนประจ�าหน่วยฯ, ผู้ประสานงาน, 
 และเจ้าหน้าที่

6.14 เงินประกันสังคม 200,000.00 165,848.00 200,000.00 -จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและ
 กองทุนเงินทดแทนส่วนของนายจ้าง
 ที่ต้องออกให้ตามกฎหมาย

6.15 สมทบกองทุน 

     สวัสดิการสมาชิก

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินกองทุน สวัสดิการ    

 สมาชิก

30,250,000.00 28,016,574.48 30,750,000.00

48,327,441.34 43,418,747.42 48,820,000.00

หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่ายขอ้ใดไมพ่อจ่าย ให้ขอถัวจ่ายจากงบประมาณรายจา่ยข้ออืน่ทีย่งัมเีหลอือยู่ และในหมวดราย 

 จ่ายเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่จ�าเป็นอาจถัวจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื่นได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 ด�าเนินการ

6. หมวดค่าใช้สอย
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 4.4 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันประจ�าปี  2560

 ตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ข้อ 18 ก�าหนดว่าทีป่ระชมุใหญ่อาจก�าหนดวงเงนิกูย้มืส�าหรบัปีหนึง่ๆ ไว้ตาม

ท่ีจ�าเป็น และสมควรแก่การด�าเนนิงาน วงเงนิทีก่�าหนดดงัว่านีต้้องได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบยีน  ถ้าทีป่ระชุม

ใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส�าหรับปีใด ก็ให้วงเงินส�าหรับปีก่อนใช้ไป

พลางๆ ก่อน

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมส�าหรับปี 2559 ไว้เป็น 

จ�านวน 4,000 ล้านบาท (สี่พันล้านบาท) ตามโครงการขยายวงเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด 

        ในการก�าหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมในปีบัญชี 2560 เพื่อรักษาสภาพคล่องและการบริการ

สมาชิกอย่างเพียงพอ 

        จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืม

      

 มติที่ประชุม ………………………………………..
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 4.5 พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2560
 

 ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ก�าหนดให้สหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินงานเกินกว่า 200 ล้านบาท จัดจ้างผู้สอบ

บญัชรีบัอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชขีองสหกรณ์แทนได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครกูาญจนบรุ ีจ�ากดั ได้ด�าเนนิการตามโครงการ

ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด โดยในปี 2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีได้มีมติให้ นายกฤษณพัฒน์  

บุบผา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7215 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ในราคาค่า

ธรรมเนียมการสอบบัญชีรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ�านวน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากผลการปฏิบัติ

งานท�าให้สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่ได้ทันเวลาตามที่ก�าหนดไว้ 

 ในปีบัญชี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ได้มีผู้สอบ

บัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยื่นเสนอบริการสอบบัญชีมา 

ยังสหกรณ์ จ�านวน 3 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  

ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความเป็นมา แผนการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชีแล้ว ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี พิจารณา 3 ราย คือ

  1) นายปรดีา อสุาหะการ ีผูช้�านาญงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ ยืน่เสนอราคาค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชี 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินจ�านวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

ตนเองหรอืมอบหมายให้ผูช่้วยไม่น้อยกว่า 5 คน ท�าการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ ครัง้ละไม่น้อยกว่า 5 วนั เมือ่

สหกรณ์ปิดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชีประจ�าปี ตามระเบียบที่นายทะเบียนก�าหนด ภายใน 1-3 วันท�าการ

  2) บรษิทั เอ็น.เอส.เค สอบบญัช ีจ�ากดั ยืน่เสนอราคาค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชแีละค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  รวม

เป็นเงินจ�านวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จัดส่งผู้สอบบัญชีนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ และ/หรือหัวหน้า

สายงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนก�าหนดพร้อมด้วยทีมงานในระดับปริญญาตรีประมาณ  

4 – 6 คน โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีปีละ 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 3/-5 วันท�าการ และปฏิบัติงานอื่น 2 ครั้ง  

รวมปฏิบัติงานทั้งส้ิน 6 ครั้ง เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีเสร็จ รายงานผลการตรวจสอบ/ให้ข้อเสนอแนะ/วิเคราะห์ 

งบการเงิน หลังตรวจเสร็จภายใน 5 วัน

  3) นางวิไลพร นิสสัยดี ผู้ช�านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินจ�านวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

ตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 คน ท�าการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 2-3 วัน

 

 มติที่ประชุม ..................................................
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 4.6 การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 56 ประจ�าปีบัญชี 2560   

    

 เนื่องด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ชุดที่ 55 ประจ�าปีบัญชี 2559 

ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบวาระ มีกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 7 คน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. กรรมการที่ครบวาระ    

      วาระที่ ปีที่

  1. นายเกษม   คุ้นเคย กรรมการหน่วยอ�าเภอท่าม่วง 1 2

  2. นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์ กรรมการหน่วยอ�าเภอห้วยกระเจา 1 2

  3. นายศุภากร  เมฆขยาย กรรมการหน่วยอ�าเภอสังขละบุรี 1 2

  4. นายสมพร  เจริญกุล กรรมการหน่วยอ�าเภอหนองปรือ 1 2

  5. นายไพโรจน์   สุภาษิต กรรมการหน่วยจังหวัด 1 2

 2. กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากอยู่ครบสองวาระติดต่อกันไม่สามารถลงรับสมัครเลือกต้ัง 

ซ�้าได้    

  1. นางพัชรา  ดีหล้า กรรมการหน่วยอ�าเภอทองผาภูมิ 2 2

  2. นายไพรัช  พวกยะ กรรมการหน่วยอ�าเภอเลาขวัญ 2 2

      

 3. กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งตามวาระประจ�าปี 2560    

      วาระที่ ปีที่

  1. นายอนันต์  กัลปะ ประธานกรรมการด�าเนินการ 2 2

  2. นายนพดล  มงคล กรรมการหน่วยอ�าเภอเมือง 1 2

  3. นายทวี  ชูศรี กรรมการหน่วยอ�าเภอด่านมะขามเตี้ย 2 2

  4. นายเสรี  นาคนารี กรรมการหน่วยอ�าเภอท่ามะกา 1 2

  5. นายบรรพต  ท่าน�้าตื้น กรรมการหน่วยอ�าเภอพนมทวน 2 2

  6. นายฐิรวุฒิ  ห้าวเจริญ กรรมการหน่วยอ�าเภอไทรโยค 1 2

  7. นายสายัญห์  สุขส�าราญ กรรมการหน่วยอ�าเภอศรีสวัสดิ์ 1 2

  8. นายวิชัย  ปลาบู่ทอง กรรมการหน่วยอ�าเภอบ่อพลอย 1 2

  

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ชุดท่ี 55 ในการประชุมครั้งท่ี 11  

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้มีมติให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2560 ตั้งแต ่

วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2559

         มีผู้สมัครรับเลือกตั้งต�าแหน่งต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  

และมีสิทธิลงรับเลือกตั้งในต�าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ต�าแหน่ง หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - ชื่อสกุล

กรรมการหน่วยอ�าเภอท่าม่วง 1 นายสุจินต์ หอมเสมอ

2 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง

กรรมการหน่วยอ�าเภอห้วยกระเจา 1 ว่าที่ร.อ.เมธี ทองรอด

กรรมการหน่วยอ�าเภอทองผาภูมิ 1 นายมนูญ นิมิตรเกาะ

2 นายธีรวุฒิ กวางคีรี

กรรมการหน่วยอ�าเภอสังขละบุรี 1 นายศุภากร เมฆขยาย

กรรมการหน่วยอ�าเภอหนองปรือ 1 นายนิทัศน์ เชียงทอง

กรรมการหน่วยอ�าเภอเลาขวัญ 1 นายวิชา แตงโม

กรรมการหน่วยจังหวัด 1 นายสมเดช จันทาวุฒิ

2 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

3 นายวิริยะ มาโนช

       

    ต�าแหน่งและหน่วยที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว  เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ คือ

 1. กรรมการหน่วยอ�าเภอห้วยกระเจา ผู้สมัคร ว่าที่ร.อ.เมธี ทองรอด

 2. กรรมการหน่วยอ�าเภอสังขละบุรี ผู้สมัคร นายศุภากร เมฆขยาย

 3. กรรมการหน่วยอ�าเภอหนองปรือ ผู้สมัคร นายนิทัศน์ เชียงทอง

 4. กรรมการหน่วยอ�าเภอเลาขวัญ ผู้สมัคร นายวิชา แตงโม

   ต�าแหน่งที่ต้องท�าการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ คือ

 1. กรรมการหน่วยอ�าเภอท่าม่วง ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ……………………..................

 2. กรรมการหน่วยอ�าเภอทองผาภูมิ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ……………………..................

 3. กรรมการหน่วยจังหวัด ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ..........................................

             มติที่ประชุม   ………………………………..........
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 4.7 เรื่องการลาออกของผู้ตรวจสอบกิจการ
  

 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ได้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับของสหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2554 ข้อ 103 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลา 2 ปี ทางบัญชีสหกรณ์นั้น ผู้ตรวจสอบกิจการ

ปี 2560 จึงไม่ต้องมีการเลือกตั้ง  แต่ผู้ตรวจสอบกิจการได้ลาออกจากต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 2 ราย คือ

 1.  นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง

 2.  นายนิทัศน์  เชียงทอง

           เพือ่ไปสมคัรเป็นกรรมการด�าเนนิการ ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูกาญจนบรุ ีจ�ากดั จงึเหลอื

เพียง 3 ราย แต่เน่ืองจากข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา 

ให้มีจ�านวนไม่เกิน 5 คน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้มีจ�านวนหนึ่งนิติบุคคล เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการเหลือเพียง 3 ราย จึงไม่

ผิดข้อบังคับสหกรณ์ฯ

          

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



63รายงานประจ�าปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
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 1. การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

ล�าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด จ�านวนเงิน (บาท)

1 นางธัญญาวัลย์   ดวงแข อ�าเภอเมือง 240,000.00

2 นายทวี   สืบศักดิ์ อ�าเภอท่าม่วง 210,000.00

3 นางอรสา  สูตะบุตร อ�าเภอท่าม่วง 170,000.00

4 นางจินดา  ประกอบธรรม อ�าเภอไทรโยค 130,000.00

5 นายชานนท์  นิลมณี อ�าเภอทองผาภูมิ 270,000.00

6 นายชัยศักดิ์  คล้ายเจ็ก อ�าเภอหนองปรือ 240,000.00

7 น.ส.รัชนีวรรณ  ภาคภูมิ สพม.8 160,000.00

8 นายขันแก้ว  ผ่องใส ข้าราชการบ�านาญ 370,000.00

9 นายประจักษ์  วีระศิลป์ ข้าราชการบ�านาญ 370,000.00

10 นายมนูญ  กลิ่นอ�าไพ ข้าราชการบ�านาญ 370,000.00

11 นางสมฤทัย  สาวงศ์ ข้าราชการบ�านาญ 190,000.00

12 นายอาทร  เชาว์ศิลป์ ข้าราชการบ�านาญ 210,000.00

13 นายสมบูรณ์  วงศ์วิวัฒน์ ข้าราชการบ�านาญ 160,000.00

14 นายบุญเมือง  ชูชาติ ข้าราชการบ�านาญ 300,000.00

15 นางศรีเพ็ญ  วุฒิวโรดม ข้าราชการบ�านาญ *20,000.00

                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,410,000.00

  หมายเหตุ   *เงินช่วยสงเคราะห์ศพ
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 2. การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม

ล�าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด จ�านวนเงิน (บาท)

1 นางเรไร   ดุนขุนทด อ�าเภอเมือง 10,000.00

2 นางดวงใจ  ทองดี อ�าเภอเมือง 10,000.00

3 นางศรีประไพ  คุ้มศัตรา อ�าเภอเมือง 10,000.00

4 นางปฎิญญา  ผดุงศักดิ์สิริกุล อ�าเภอท่ามะกา 10,000.00

5 นางจุฑาภรณ์  วรรณากาญจน์ อ�าเภอพนมทวน 10,000.00

6 นางมัทนี  จ�าเนียรกุล อ�าเภอพนมทวน 10,000.00

7 นางรัชนิดา  นิลมณี อ�าเภอทองผาภูมิ 10,000.00

8 นางพูนศรี  ชมพูพันธ์ อ�าเภอหนองปรือ 10,000.00

9 นางเรือนแพร  บุญเชิด อ�าเภอบ่อพลอย 10,000.00

10 นายวินัย  ชัยเฉลียว ม.ราชภัฏ 10,000.00

11 นางเอมอร  สังข์วรรณะ สพม.8 10,000.00

12 นายจ�าเนียร  ธรรมเนียมดี ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

13 นางประชุมศรี  กลิ่นอ�าไพ ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

14 นางจิราภรณ์  สืบศักดิ์ ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

15 นางวรรณดี  ธนะสมบูรณ์ ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

16 นายสมใจ  เชื้อสอน ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

17 นายสุดใจ  อุ่นเครือ ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

18 นางกรรณิการ์  โกมลบุตร ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

19 นางวัชรี  ชูชาติ ข้าราชการบ�านาญ 10,000.00

                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000.00

 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณี บิดา/มารดา/บุตร ถึงแก่กรรม

 -  เงินช่วยท�าศพบิดา          84  ราย เป็นเงิน      168,000.00 บาท

 -  เงินช่วยท�าศพมารดา         84  ราย เป็นเงิน      168,000.00 บาท

 -  เงินช่วยท�าศพบุตร              4 ราย เป็นเงิน        8,000.00 บาท

                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         344,000.00 บาท
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  3. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์

ล�าดับที่ รายการ จ�านวนเงิน
1. สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จ�านวน 300 ทุน 600,000.00
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู 19 หน่วยงาน 228,000.00
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอเมือง 68,500.00
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย 27,400.00
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอท่าม่วง 44,900.00
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอท่ามะกา 52,600.00
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอพนมทวน 43,000.00
8. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอห้วยกระเจา 22,600.00
9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอไทรโยค 46,500.00
10. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอทองผาภูมิ 41,800.00
11. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอสังขละบุรี 29,000.00
12. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอศรีสวัสดิ์ 24,500.00
13. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอบ่อพลอย 48,000.00
14. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอหนองปรือ 31,500.00
15. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย อ�าเภอเลาขวัญ 45,600.00
16. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย ม.ราชภัฏ, จังหวัด (สพม.8, กรมกองอื่น) 130,400.00
17. สนับสนุนการจัดกิจกรรมข้าราชการบ�านาญ 8,700.00
18. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 20,000.00
19. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 20,000.00
20. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 20,000.00
21. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 20,000.00
22. สนับสนุนชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี 20,000.00
23. สนับสนุนการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 3,000.00
24. สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 5,000.00
25. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 5,000.00
27. สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสหกรณ์กับสหกรณ์จังหวัด 5,000.00
29. สนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 3,000.00
30. ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 6,000.00
31. ร่วมบริจาคการกุศล, ทอดกฐิน, ผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่าง ๆ 33,578.00
32. ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 2,000.00
33. ช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย, และประสบอุทกภัย 8,000.00
34. ร่วมงานศพมารดาผู้จัดการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย 3,000.00
35. ร่วมงานศพบิดาผู้ประสานงานนางอรศิมา ศรีส�าราญ 3,000.00
36. ร่วมงานศพมารดาผู้ตรวจสอบกิจการ นายนิทัศน์  เชียงทอง 3,000.00
37. ลงทะเบียนประชุมสัมมนาชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์  6,800.00
38. ลงทะเบียนอบรมสัมมนาหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการกับชสอ. และสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์” 16,800.00
39. ลงทะเบียนสัมมนา “เทคนิคการสร้างประสิทธิภาพในการท�างาน” 7,400.00
40. ลงทะเบียนสัมมนากับชมรมสหกรณ์ภาคตะวันตก 9,000.00
41. ลงทะเบียนสัมมนา “การบริหารสินเชื่อและการทวงหนี้ภาคปฏิบัติ” 1,000.00

                       รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้น 1,713,578.00



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ�ากัด
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   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั  มีวตัถุประสงค ์
 เพื่อใหส้มาชิกท าการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกท่ี 
 ถึงแก่กรรมดว้ยเงินสงเคราะห์  ตามพระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์  พุทธศกัราช  2545   
 ทั้งน้ีไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือ  วนัท่ี  14  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2546  แรกเร่ิมมีสมาชิกจ านวน  307  ราย   
 มีคณะกรรมการด าเนินการสมาคมฯ คร้ังแรก  จ านวน  8  ท่าน  ไดแ้ก่ 
   

ที่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1 นายมานิตย ์(ฤทธกริช) แดงอร่าม นายกสมาคมฯ 
2 นายสนิท ทรัพยว์ารี อุปนายกสมาคมฯ 
3 นายไพรินทร์ ศรีวพิฒัน์ อุปนายกสมาคมฯ 
4 นายไพศกัด์ิ ดีประเสริฐ กรรมการ 
5 นายราชนัย ์ ไชยชาญ กรรมการ 
6 นายเจนวทิย ์ จงใจ กรรมการ 
7 นายพฒัน ตุม้ภู่ กรรมการและเหรัญญิก 
8 วา่ท่ีร้อยตรีเทพสุจินต ์ พงษส์วสัด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
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ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 ถงึ 30 กนัยำยน 2559 

    สรุปผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมฯ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2559  เพ่ือให้ท่ำนสมำชิกได้รับทรำบ  มดีังนี ้

   สมาชิก ณ ปัจจุบนั มีจ  านวนทั้งส้ิน                            8,162  คน 
   สมาคมไดน้ าเงินฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั  จ านวนทั้งส้ิน     5,951,748.82  บาท 
   สมาคมไดน้ าเงินฝากไวก้บัธนาคารกรุงไทย  จ านวนทั้งส้ิน                                              5,034.52  บาท 
   เงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจ  านวนทั้งส้ิน            2,142,130.00  บาท 
   เงินสงเคราะห์ท่ีจ่ายใหก้บัทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวติ  
       ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2559 รวมทั้งส้ิน                           2,613,960.00  บาท 
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ท่ี ช่ือ – สกุล 
เลข

ทะเบียน 
หน่วย 

วนัท่ี
เสียชีวติ 

จ านวนเงิน       
ท่ีไดรั้บ 

1 นายประจกัษ ์ วรีะศิลป์ 07470 บ านาญเขต 1 (อ.ท่าม่วง) 7-12-58 235,380.00 
2 นายวนัชยั ภริตานนท ์ 03486 หน่วยพิเศษสมาคมฯ 16-12-58 236,430.00 
3 นายมนูญ กล่ินอ าไพ 06478 บ านาญเขต 1 (อ.เมือง) 28-12-58 236,130.00 
4 นางจินดา ประกอบธรรม 08769 ร.ร.พุทธวมุิติวทิยา 30-12-58 236,100.00 
5 นางนภทัร อุนทโชติ 07543 หน่วยพิเศษสมาคมฯ 1-1-59 237,930.00 
6 นายทว ี สืบศกัด์ิ 01263 ร.ร.บา้นสระเศรษฐี 3-1-59 237,900.00 
7 นายวนิยั แดงดีมาก 02040 หน่วยพิเศษสมาคมฯ 5-1-59 237,870.00 
8 นายร่มธง สังขว์รรณะ 06718 ร.ร.วสุิทธรังษี 13-1-59 237,840.00 
9 นายหล่อง แซ่ตนั 00755 หน่วยพิเศษสมาคมฯ 3-2-59 238,140.00 

10 นางอรสา สูตะบุตร 05630 ร.ร.วดัหนองตะครอง 4-2-59    238,110.00 
11 นางธญัญาวลัย ์ ดวงแข 03579 ร.ร.บา้นเขาปูน 11-3-59 237,690.00 
12 นายอาทร เชาวศิ์ลป์ 06774 บ านาญ ร.ร.กาญจนานุเคราะห ์ 20-3-59 237,660.00 
13 นายชานนท ์ นิลมณี 00048 ร.ร.บา้นดินโส 15-4-59 238,590.00 

รวมทั้งส้ิน 3,085,770.00 
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บัญชีธนาคาร 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์สอ.ครู กจ. 
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด) 

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บญัชี 713-0-53709-4 

 

    หลกัฐำนประกอบกำรสมัครสมำชิกตำมที่สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์ 
    สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำญจนบุรี จ ำกดั ก ำหนด คือ 

 1. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประชาชน 
 2. ส าเนาใบส าคญัการสมรส (กรณีคู่สมรส) 
 3. ส าเนาแสดงการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกลุ (ถา้มี) 
 4. ส าเนาทะเบียนบา้น 
 5. ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ (กรณีคู่สมรสสมาชิก) 
 6. ค่าสมคัร  100 บาท, ค่าบ ารุง  20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 300 บาท   
     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  420 บาท 

หมำยเหตุ : ผู้สมคัรต้องมอีำยุไม่เกนิ  60  ปีบริบูรณ์ 
 
  

หลกัฐำนประกอบกำรขอรับเงินสงเครำะห์ศพ 
สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำญจนบุรี จ ำกัด 

 1. ส าเนามรณบตัร, ส าเนาบตัรประจ าตวั, ส าเนาทะเบียนบา้น (ผูถึ้งแก่กรรม)       จ  านวน  1 ชุด 
 2. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวั (ผูจ้ดัการศพ, ผูรั้บเงินสงเคราะห์)     จ  านวน  1 ชุด 
 3. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย (ผูจ้ดัการศพ, ผูรั้บเงินสงเคราะห์)           จ  านวน  1 ชุด 
 
 
 
 
 

เบอร์ตดิต่อสมำคม   โทรศัพท์ 034-540784 ต่อ 116 
น.ส.ชมพูนุท  ปิโย  มือถือ  087-1657642 



������   ��.indd   3 7/12/2559   14:15:54



O.H. Inter 081-9412356




