รายงานประจำป 2561

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด

“

สหกรณ์ แปลว่า การท�ำด้วยกัน
หมายถึง ผนึกก�ำลังผู้ท�ำงานเกี่ยวข้องกัน
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน

และต้องกระท�ำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย
จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอ�ำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

”
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

			
25 มกราคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 1 เล่ม
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 38 ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในวันเสาร์ที่
9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 9 เรือ่ งพิจารณาอนุมตั ปิ ระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
		
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาอนุมัติการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อม
เพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด หรือ
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกคุรุสภา หรือใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อเจ้าหน้าที่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
			

ขอแสดงความนับถือ

			
			
			
			

(นายเมธา อุทัยพยัคฆ์)
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

*** โปรดนำ�หนังสือรายงานกิจการเล่มนี้มาในวันประชุมใหญ่สามัญด้วย ***
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โทร. 02-2825609, 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

สาร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

เรียน สมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ผลกระทบนี้ท�ำให้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกลดลงโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมา แต่ส�ำหรับสหกรณ์ของเรา สามารถ
ก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจและเกณฑ์การก�ำกับสหกรณ์ทมี่ ที นุ ด�ำเนินการ 5,000 ล้านบาทขึน้ ไปได้อย่างสง่างาม
มีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนด�ำเนินการ 14,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
1,224 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 5,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 283 ล้านบาท เงินรับฝาก 6,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
618 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าว สอ.ศธ. จึงเป็นที่พึ่งพิง
และให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่สมาชิกและเพื่อนสหกรณ์เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สหกรณ์ได้บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดระดับ ดีเลิศ พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
เพือ่ ให้บริการสมาชิกในด้านข้อมูล ข่าวสารต่างๆ สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ เพิม่ ช่องทางการท�ำธุรกรรมผ่านระบบ
Bill-Payment ธนาคารกรุงไทย เพือ่ ให้สมาชิกสะดวกในการฝากเงิน ช�ำระหนี้และการอื่นๆ
ความจริงใจ ความทุม่ เท ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ผนวกกับการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้สมาชิกอยูด่ ี
มีสุข รับบริการและสวัสดิการที่ประทับใจ ซึ่งทั้งหมดนี้กระผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ
ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและ
ร่วมมือด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะมี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป
		
		
		
		

(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

คณะกรรมการด�ำเนินการ

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์

นายพูลลาภ อินทรนัฏ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
ประธานกรรมการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม

ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ที่ปรึกษา

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายจรูญ ชูลาภ
ที่ปรึกษา

กรรมการและเลขานุการ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง
ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์ สรวมนาม
ที่ปรึกษา

ชุดที่

38

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล

นายเสวก วรรณสุข

นายพีระวิทย์ กล�่ำค�ำ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

นายเสถียรพงษ์ แก้ววิมล

นางศิริ ศิริรัตน์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบ
กิจการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

นางดวงเดือน สายสมบัติ
รองผู้จัดการ

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ

นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

นางนพมาศ แก้วแหยม

นางจุไรรัตน์ ทิพวัน

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 1

นางกฤษณา ยืนยง
ผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุนันทา ใจหวัง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่ 2

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวศุภนุช กรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่

นางมยุรีย์ ทองมูล

นางนุชนารถ ไชยปัญญา

นางวาสนา มุกดามณี

นางสุรีย์พร พลชนะ

นางพัชรี ศมนลักษณ์

นางธัญภรณ์รัตน์ สุขสุเมฆ

นางนพวรรณ กรรณิการ์

นางอรสา ใจเสงี่ยม

นางสาวสุมัลลิกา พานิชยิ่ง

นายชินวัตร จรรจลานิมิตร

นายธีรกุล มากไอ

นางประไพวรรณ ค�ำจันทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ

เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ สุราวรรณ์

นางอติภา ทวีคูณ

นายกฤษดา บัวหิรัญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา สองบาง

นางสาวกมลวรรณ อานนท์

นายอรุณ เที่ยงธรรม

นายสุภกร ชาญศิริวิริยกุล

นางสายยนต์ ศรีสนอง

นายอนุชา หวังเจริญ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาววราภรณ์ หอมเนียม
เจ้าหน้าที่สมาคม

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
350
300
250
200
150
100
50
0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
เงินใหก-ู พิเศษ

เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย
เงินให้กู้-พิเศษ
เงินให้กู้-สามัญ
เงินให้กู้-ฉุกเฉิน
ดอกเบี้ย

เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย
เงินให้กู้-พิเศษ
เงินให้กู้-สามัญ
เงินให้กู้-ฉุกเฉิน
ดอกเบี้ย

ม.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

เงินใหก-ู สามัญ

ก.พ.

ส.ค.

เงินใหก-ู ฉุกเฉิน

มี.ค.

เม.ย.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ดอกเบี้ย

พ.ค.

มิ.ย.

2,010,000.00
690,000.00 2,390,000.00 1,700,000.00
900,000.00 2,440,000.00
194,579,500.00 184,493,500.00 278,938,200.00 270,753,700.00 282,389,200.00 221,681,600.00
4,897,844.75 2,992,490.00 5,858,080.00 4,837,200.00 6,856,500.00 4,093,400.00
42,735,219.49 42,910,077.50 38,852,796.00 42,980,328.08 41,900,955.45 43,392,554.50

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

6,360,000.00 7,067,000.00 1,450,000.00
2,224,000.00 1,699,000.00
210,793,700.00 203,977,100.00 216,486,700.00 237,064,500.00 301,092,400.00 245,727,600.00
5,157,000.00 4,482,300.00 18,336,500.00 9,374,200.00 8,008,100.00 6,325,600.00
42,239,676.08 43,680,431.25 43,696,901.50 42,021,811.25 43,349,256.50 42,183,586.25

ตารางแสดงจ�ำนวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
800
700
600
500

รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ

400
300
200
100
0
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

รายการ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

รายได้

509,715,956.15

563,719,931.47

621,926,354.44

685,810,346.12

754,068,208.54

ค่าใช้จ่าย

149,692,541.74

164,769,274.77

197,361,888.07

229,904,251.12

274,713,846.01

ก�ำไรสุทธิ

360,023,414.41

398,950,656.70

424,564,466.37

455,906,095.00

479,354,362.53

แสดงการจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ล�ำดับ
ประจ�ำปี 2561
1.

12.76
2.

2

1

3.

4

4.

3

8.64
76.22
2.38

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561
จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
- เงินส�ำรองตามข้อบังคับ
- ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์
จัดสรรให้สมาชิก
- เงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว
- เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
- เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่าง ๆ
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
- ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
- ทุนส่งเสริมการศึกษา
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
รวม

จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
61,147,681.22 12.76
61,117,681.22
30,000.00
365,388,194.43 76.22
263,893,822.50
101,494,371.93
11,410,000.00
2.38
11,410,000.00
41,408,486.88
8.64
15,308,486.88
1,000,000.00
19,000,000.00
3,000,000.00
100,000.00
3,000,000.00
479,354,362.53 100.00

4,024,982,782.07

12. หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)

39,019,683.97

8,886,957,195.30

11. สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)

1,419,043,939.61

306,023,414.41

9. ก�ำไรสุทธิ (บาท)

10. สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)

149,692,541.74

3,687,952,677.75

6. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)

8. ค่าใช้จ่าย (บาท)

3,201,976,455.43

5. เงินรับฝาก (บาท)
509,715,956.15

371,426,707.29

4. เงินส�ำรอง (บาท)

7. รายได้ (บาท)

4,034,023,590.00

1,180

2. จ�ำนวนสมาชิกสมทบ (คน)

3. ทุนเรือนหุ้น (บาท)

14,115

พ.ศ. 2557

1. จ�ำนวนสมาชิก (คน)

รายการ

1,723,169,683.50

424,564,466.37

197,361,888.07

621,926,354.44

3,708,777,177.00

5,309,776,219.46

467,295,842.82

4,642,815,110.00

1,377

15,240

พ.ศ. 2559

2,194,870,654.60

455,906,095.00

229,904,251.12

685,810,346.12

3,250,937,406.00

6,275,032,385.23

521,427,812.28

4,947,348,460.00

1,489

15,844

พ.ศ. 2560

2,545,183,223.63

479,354,362.53

274,713,846.01

754,068,208.54

2,958,126,914.75

6,893,136,615.80

579,555,839.39

5,230,402,700.00

1,576

16,291

พ.ศ. 2561

63,128,016.00

4,612,414,162.43

89,264,546.96

5,660,603,146.58

115,420,950.08

6,735,714,508.34

141,259,396.85

7,586,673,752.75

9,884,585,130.20 11,307,765,929.83 12,895,577,870.77 14,119,273,041.28

1,733,347,432.29

398,950,656.70

164,769,274.77

563,719,931.47

3,827,967,003.50

4,018,197,383.85

416,429,634.09

4,324,629,100.00

1,276

14,755

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557 - 2561

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
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ระเบียบวาระที่

เรือ
่ งประธานแจ้งให้ทป
ี่ ระชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีทราบ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ข้อ 55 ก�ำหนดว่า
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่า  100  คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจ�ำนวน . . . คน จึงถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 52 ที่ก�ำหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ในรอบปี
ที่ผ่านมาผลการด�ำเนินการเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะได้แถลงงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจ
และรับรองแล้วให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 38 ในรอบปี 2561 ได้
ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิ 479,354,362.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 23,448,267.53 บาท  
ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่ประมาณการก�ำไรประจ�ำปี 2561 เป็นเงินจ�ำนวน 410,112,000.00 บาท ซึ่ง
สหกรณ์สามารถท�ำก�ำไรสุทธิได้เกินประมาณการที่ตั้งไว้ อันเป็นผลจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
มีการบริหารงานในเชิงรุกมากขึน้ ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสมาชิกมากขึน้ ทัง้ ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ในใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือ (Mobile Application) ระบบ Website
ของสหกรณ์ หน่วยตัวแทนและจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเชิญชวนสมาชิกให้น�ำเงินฝากกับสหกรณ์  
จึงท�ำให้มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 6,893,136,615.80 บาท และได้น�ำเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจาก
ให้สมาชิกกู้ยืมแล้วไปหาผลประโยชน์ตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และ พ.ร.บ.สหกรณ์ ท�ำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา
ร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละ 20 ทั้งยังสามารถจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็น
ทุนในรูปแบบต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�ำเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภัย ประสบอุทกภัย บริจาคเพื่อการกุศลกับหน่วยงานต่างๆ ให้สวัสดิการ
สมาชิ ก ที่ มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ละสมาชิ ก ที่ ภั ก ดี ต ่ อ องค์ ก ร ตลอดจนการให้ ทุ น การศึ ก ษา
แก่บุตรสมาชิก อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการใหม่และต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกอีก
หลายโครงการ
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รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ที่ได้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เสร็จ
เรียบร้อย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำ
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตลอดมา ก่อนจะด�ำเนิน
การประชุมตามวาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้สิ่งที่ได้ปฏิบัติเป็นประเพณี คือ การยืนไว้อาลัยแก่
เพือ่ นสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมในรอบปี 2561 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 70 ราย รายละเอียดปรากฏในหน้า 110
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยกับสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มาประชุม
1. นายเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เอื้อมพร
เธียรหิรัญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. ผศ.ดร.ไพเลิศ
สุมานนท์
รองประธานกรรมการคนที่  2
4. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
รองประธานกรรมการคนที่  3
5. ผศ.ศรีจันทร์
โตเลิศมงคล
กรรมการ     
6. นายวิโรจน์
ใจอารีรอบ
กรรมการ
7. นายยศพล
เวณุโกเศศ
กรรมการ
8. ผศ.อรทัย
รัตนานนท์
กรรมการ
9. นายพยงค์
สีเหลือง
กรรมการ
10. นางจิรัตติกาล
ทองสวัสดิ์
กรรมการ
11. นางสมลักษณ์
ปิ่นกร
กรรมการ
12. นายทรงธรรม
กาญจนพิบูลย์
กรรมการ
13. นายพีระวิทย์
กล�่ำค�ำ
กรรมการ
14. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
กรรมการและเหรัญญิก
15. นายอนุทิน
ค�ำคม
กรรมการและเลขานุการ
16. นายจรูญ
ชูลาภ
ที่ปรึกษา
17. นายไพบูลย์
เสียงก้อง
ที่ปรึกษา
18. นายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ
19. สมาชิกอีกจ�ำนวน 13,469 คน รวมทั้งสิ้น 13,487 คน จากสมาชิกทั้งหมด 15,844 คน
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปราโมทย์
2. นายชัยวุฒิ
3. น.ส.บุษยมาศ
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุวัฒน์
น.ส.ศิริภัทรา
น.ส.วีรญา
นายมนตรี
นางนุชนารถ

สรวมนาม
มัณฑะนานนท์
หนูชม

ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
อุปถัมภ์วิภานนท์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พูลทอง
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
บุญอุปถัมภ์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ช่วยชู
ผู้แทนผู้สอบบัญชี
แย้มยิ่งยง
ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เมือ่ สมาชิกมาประชุมจ�ำนวน 167 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 55 แล้ว
นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมและด�ำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด ก�ำหนดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานและเป็นการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 52 ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
2. แนะน�ำผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
3. สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว เช่น สมาชิกและ/หรือ
บุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ประสบอัคคีภัย อุทกภัย สมาชิกอายุครบ 60 ปี เป็นต้น
4. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปี 2560 เป็นเวลา
1 นาที จ�ำนวน 73 ราย รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ�ำปี 2560
หน้า 108-109   
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่
ถึงแก่กรรมเป็นเวลา  1 นาที
รายงานประจำ�ปี 2561
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ทราบและยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที

ระเบียบวาระที่

2

		

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ประธาน มอบนายอนุทิน  ค�ำคม  เลขานุการ  น�ำเสนอ
นายอนุทิน ค�ำคม เลขานุการ   เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 24-35
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธาน เสนอที่ประชุมใหญ่รับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่

3

		

เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 38 และผู้ตรวจสอบกิจการ

		
ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
		
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 59 ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ และข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ต้องออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ในปี 2561 มีคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่
37 พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
ต�ำแหน่ง กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  ได้แก่
1. นายอนุทิน
ค�ำคม
สังกัด กลุ่ม 1 หน่วย 1.1     
2. นายยศพล
เวณุโกเศศ สังกัด กลุ่ม 1 หน่วย 1.3
3. นายพีระวิทย์ กล�่ำค�ำ
สังกัด กลุ่ม 3 หน่วย 3.1
4. ผศ.อรทัย
รัตนานนท์ สังกัด กลุ่ม 3 หน่วย 3.2
5. นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ สังกัด กลุ่ม 4 หน่วย 4.1
6. นายวิโรจน์
ใจอารีรอบ สังกัด กลุ่ม 5 หน่วย 5.1  
7. นางสมลักษณ์ ปิ่นกร
สังกัด กลุ่ม 5 หน่วย 5.4
8. นายพยงค์
สีเหลือง
สังกัด กลุ่ม 5 หน่วย 5.7
ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี
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จึงก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 38 เพื่อแทน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และผูต้ รวจสอบกิจการทีพ่ น้ วาระดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือ
รายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 36-42
เห็นชอบให้ด�ำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
และผู้ตรวจสอบกิจการดังที่สหกรณ์ได้ก�ำหนดรายละเอียดตามเสนอ

ระเบียบวาระที่

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน แจ้งว่า สมาชิกขอให้สหกรณ์ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
เป็นมากี่ปีแล้วเป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อีกไม่ได้ ต้องเว้นวรรค นั้น
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ขอเรียนว่า มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการการเลือกตั้ง
การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง และการประชุมกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และมาตรา 50
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกันก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มวี าระอยูใ่ นต�ำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และวรรคสาม ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่

5

เรือ
่ งรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560

ประธาน มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ  น�ำเสนอ รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560  
ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ จ�ำนวนสมาชิก ทุนด�ำเนินงาน ก�ำไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก  
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์และการจัดสวัสดิการต่างๆ
และผลงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านบริหาร     
(2) ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
(3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร    
(4) ด้านการให้สวัสดิการ   
รายงานประจำ�ปี 2561
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(5) ด้านระเบียบและกฎหมาย
(6) ด้านประชาสัมพันธ์    
(7) ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย    
ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 44-54
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560
รับทราบ

ระเบียบวาระที่

6

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2560

ประธาน  มอบผู้แทน บริษัท วรกรและสุชาดา สอบบัญชี จ�ำกัด  น�ำเสนอ  
นางนุชนารถ แย้มยิ่งยง ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ น�ำเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า
55-62
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2560
รับทราบ
					

ระเบียบวาระที่

7

		

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2560

ประธาน ได้เชิญ นายมนตรี ช่วยชู ผู้แทนผู้สอบบัญชี แถลงงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2560
นายมนตรี ช่วยชู ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี  น�ำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 63-89
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี 2560
ประธาน เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
ประจ�ำปี 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

28

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

สมาชิกเลขที่ 20050  สอบถามว่าในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ราคายุติธรรมกับราคาทุน
เป็นอย่างไร การน�ำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินต่างๆ มีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร มีความมั่นคง
กี่เปอร์เซ็นต์ และคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ชุดนี้ไม่ขึ้นไปบนเวที เห็นว่าไม่ให้เกียรติสมาชิก
ประธาน   ชี้แจงว่า ในกรณีที่สมาชิกถามว่าคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ชุดนี้ไม่ให้
เกียรติสมาชิกโดยไม่ได้ขึ้นนั่งบนเวทีนั้น ขอเรียนว่ากรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ได้ช่วยดูแล อ�ำนวย
ความสะดวกแก่สมาชิกอยู่ในห้องประชุมทุกคน
ผู้สอบบัญชี   ชี้แจงว่า ในกรณีการลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด การลงทุนตรงนี้
ตีราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรม โดย Mark to Market ซึ่งดอกเบี้ยจะได้ตามที่พันธบัตรหรือหุ้นกู้บริษัท
ก�ำหนดไว้ เช่นในรายงานกิจการประจ�ำปีหน้า 79 การลงทุนมีความเชือ่ มัน่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึง่ การลงทุน
จะเป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ. ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2560

ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

ระเบียบวาระที่
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เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560

ประธาน เสนอพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 เป็นเงิน 455,906,095.บาท และคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์   
ข้อ 32 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 90 โดยขอแก้ไข 2.2 เงิน
เฉลี่ยคืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่ายให้สหกรณ์ ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 19 เป็นเงิน
92,481,047.48 บาท และ 3.1 ทุนรักษาระดับเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น เป็นเงิน  
6,120,822.87 บาท ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้เห็นชอบแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560
อนุมัติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ  ประจ�ำปี  2560  ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่
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เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2561

ประธาน มอบ นายเอนก  ศรีส�ำราญรุงเรือง  ผู้จัดการ น�ำเสนอ
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ  น�ำเสนอว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

29

ศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำแผนงานประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2561  
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามข้อบังคับ ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2559-2563 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2561 หน้า 91-95
สมาชิกเลขที่ 22158   ให้ข้อสังเกตว่าการตั้งงบประมาณบางรายการสูง ควรตั้งไม่เกินที่
คาดว่าจะใช้ ควรตั้งไว้เท่าที่จะใช้ เช่น ในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี หน้า 92 ค่าซ่อมแซมและ
บ�ำรุงรักษาครุภณ
ั ฑ์บำ� รุง ตัง้ งบประมาณไว้ 7 แสน แต่ใช้จริง 5 แสน ควรตัง้ งบประมาณตามทีใ่ ช้จริงๆ
และกรณีการตั้งงบประมาณ ระบบป้องกันไวรัส ก็เช่นกัน
ผูจ้ ดั การ  ชีแ้ จงว่า ในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี หน้า 92 รายการ 2.2 ระบบโปรแกรม
หุน้ กูฉ้ กุ เฉินกระแสรายวัน ซึง่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเสนอราคาโปรแกรมซอฟต์แวร์ จ�ำนวนเงิน 50,000.บาท คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้ต่อรองราคาคงเหลือเพียง 25,000.-บาท ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์อย่างมาก
ประธาน เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานประมาณการรายจ่ า ยและ
ประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2561
อนุมัติแผนงานประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ

ประจ�ำปี 2561 ตามเสนอ
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เรื่องพิจารณาอนุมัติก�ำหนดวงเงินกู้ยืม
หรือการค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2561

ประธาน  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (5) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน
ส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม เมื่อปี 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 4,400,000,000.- บาท (สี่พัน
สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ส�ำหรับปี 2561 สหกรณ์คงก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน จ�ำนวน  
4,400,000,000.- บาท (สีพ่ นั สีร่ อ้ ยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีทแี่ ล้ว เพือ่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ        
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั กิ ำ� หนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ปี 2561 จ�ำนวน  
4,400,000,000.- บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
ประธาน  เสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั กิ ำ� หนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกันปี 2561
บาท (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

30

อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ปี 2561  จ�ำนวน  4,400,000,000.-

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561

ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ  เสนอว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ขอเสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึง
การเข้าปฏิบัติงาน สอบบัญชี การรายงานสอบบัญชี ข้อมูลอื่นๆ จ�ำนวน 2 ราย รายละเอียดในหนังสือ
รายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 97-99 ดังนี้
1. นายพงศ์คณิต   คุณัมพรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3444 และ นางสาว
ฉัตราภรณ์  ลีลคั รานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที  ่ 10365 เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง จาก บริษทั มนตรี
สอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด ค่าธรรมเนียม จ�ำนวน 150,000.- บาท
2.นายสิริวิชณ์  ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10136 และ นางปัทมา  ภู่รัสมี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4303 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จ�ำกัด
ค่าธรรมเนียม จ�ำนวน 170,000.- บาท
ในการนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 37 ในประชุมครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15  
มกราคม 2561 ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561 โดยค�ำนึงถึงการ
ให้บริการการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ การเข้าปฏิบตั งิ านสอบบัญชี ผลงานการตรวจสอบ ความสามารถใน
การตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี
และค่าธรรมเนียมในอัตราทีเ่ หมาะสม จึงได้พจิ ารณาคัดเลือก บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
ซึ่งมี นายพงศ์คณิต   คุณัมพรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3444 และ นางสาวฉัตราภรณ์
ลีลัครานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561
จึงเห็นควรคัดเลือก นายพงศ์คณิต   คุณัมพรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3444
และนางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365 เป็นผู้สอบบัญชี จาก บริษัท
มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
จ�ำนวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561
ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561
อนุมตั คิ ดั เลือก นายพงศ์คณิต  คุณมั พรานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

31

เลขที่ 3444 และนางสาวฉัตราภรณ์   ลีลคั รานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10365 เป็นผูส้ อบบัญชี
จาก บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็น ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561 และอนุมตั คิ า่ ธรรมเนียม
ในการสอบบัญชี จ�ำนวน 150,000.- บาท (หนึง่ แสนห้าหมืน่ บาทถ้วน)
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เรือ
่ งพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�ำเสนอ
นายเอนก ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง ผูจ้ ดั การ   เสนอว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีทนุ ส�ำรองจ�ำนวน 521 ล้านบาทเศษ รวมกับวงเงินที่
จะได้รบั การจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 อีกจ�ำนวน 58 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 579 ล้านบาทเศษ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรือ่ ง
ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ขอเสนอ
ทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นำ� เงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์
จ�ำนวน 579 ล้านบาท ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7) ก�ำหนดให้
เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ ฐั วิสาหกิจจัดตัง้ ขึน้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามรายละเอียดในหนังสือ
รายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 100-101
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณา
อนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ตามเสนอ

13

ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

ประธาน  มอบนายวิโรจน์  ใจอารีรอบ  กรรมการด�ำเนินการในฐานะประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายกฎหมาย  น�ำเสนอ
นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการด�ำเนินการ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
เสนอว่าตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ก�ำหนดให้สหกรณ์
ต้องมีข้อบังคับ ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ข้อ 56 (10)
ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
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ปัจจุบัน ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน ท�ำให้ข้อบังคับบางข้อไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ทันสมัยหรือไม่สะดวกคล่องตัว
ในการบริหารจัดการกับสภาวการณ์ปจั จุบนั จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ลำ�ดับ
ที่

1.

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่

เหตุผล

ข้อ 32 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดย
ทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี ำ� ไรสุทธิ
ให้ จั ด สรรเป็ น ทุ น ส� ำ รองไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละสิ บ ของก� ำ ไรสุ ท ธิ แ ละเป็ น ค่ า
บ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
ก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี ที่ เ หลื อ จาก
การจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจจะจั ด สรรได้ ดั ง
ต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระ
แล้วของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ตาม
(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใด
ด้ ว ยจ� ำ นวนเงิ น ปั น ผลทั้ ง สิ้ น ที่ จ ่ า ย
ส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว

ข้อ 32 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไปแล้วปรากฏว่าสหกรณ์มีกำ� ไรสุทธิ  
ให้ จั ด สรรเป็ น ทุ น ส� ำ รองไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละสิ บ ของก� ำ ไรสุ ท ธิ แ ละเป็ น ค่ า
บ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
ก� ำ ไรสุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปี ที่ เ หลื อ จาก
การจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อ าจจะจั ด สรรได้ ดั ง
ต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระ
แล้วของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ตาม
(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใด
ด้ ว ยจ� ำ นวนเงิ น ปั น ผลทั้ ง สิ้ น ที่ จ ่ า ย
ส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว

ให้สมาชิกที่
ผิดนัดช�ำระหนี้
ไม่เกินหนึ่งงวด
ในปี นั้ น ได้ รั บ
เงิ น เฉลี่ ย คื น
เ พื่ อ บ ร ร เ ท า
ความเดือดร้อน
ของสมาชิก
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ลำ�ดับ
ที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่

ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุน้ ให้
ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช�ำระต่อสหกรณ์
ภายในวันที่ห้าของเดือน มีระยะเวลา
ส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตัง้ แต่เดือนนัน้
ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�ำระต่อสหกรณ์หลัง
วั น ที่ ห ้ า ของเดื อ น สหกรณ์ จ ะคิ ด
เงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท� ำ ไว้ กั บ
สหกรณ์ ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่
ผิดนัดการส่งเงินช�ำระหนี้ไม่ว่าเงินต้น
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนส�ำหรับปีนั้น

ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุน้ ให้
ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช�ำระต่อสหกรณ์
ภายในวันที่ห้าของเดือน มีระยะเวลา
ส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตัง้ แต่เดือนนัน้
ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�ำระต่อสหกรณ์หลัง
วั น ที่ ห ้ า ของเดื อ น สหกรณ์ จ ะคิ ด
เงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท� ำ ไว้ กั บ
สหกรณ์ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่
ผิดนัดการส่งเงินช�ำระหนี้ไม่ว่าเงินต้น
หรือดอกเบี้ยในปีใดเกินกว่าหนึ่งงวด
ขึ้นไป มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับ
ปีนั้น
สมาชิกทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั เงินเฉลีย่ คืน
ต้องช�ำระหนี้ที่ผิดนัดพร้อมดอกเบี้ย
ให้เสร็จสิ้นในรอบปีบัญชีนั้น กรณีที่
สมาชิ ก ผิ ด นั ด โดยมิ ใ ช่ ค วามผิ ด ของ
สมาชิกให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของก�ำไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น
ปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือน
หุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันสิน้ ปีนนั้   
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนีจ้ ะถอน
ได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของก�ำไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น
ปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือน
หุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันสิน้ ปีนนั้   
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนีจ้ ะถอน
ได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
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ลำ�ดับ
ที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่

(7) เป็ น ทุ น สวั ส ดิ ก าร หรื อ การ
สงเคราะห์ ต ามสมควรแก่ ส มาชิ ก
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8)  เป็นทุนเพือ่ จัดตัง้ ส�ำนักงานหรือ
ทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้
แก่สหกรณ์
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี)  
ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

(7) เป็ น ทุ น สวั ส ดิ ก าร หรื อ การ
สงเคราะห์ ต ามสมควรแก่ ส มาชิ ก
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8)  เป็นทุนเพือ่ จัดตัง้ ส�ำนักงานหรือ
ทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้
แก่สหกรณ์
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี)  
ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

2.

ข้อ 70 การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการ
สหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการ โดย
ก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่ก�ำหนดระยะ
เวลาก็ได้ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

ข้อ 70 การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการ
เพื่อจัดจ้าง
สหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การ โดย ผู ้ จั ด ก า ร ไ ด ้
ก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่ก�ำหนดระยะ กว้ า งขวางขึ้ น
เวลาก็ได้
โดยก� ำ หนดใน
สัญญาจ้าง

3.

ข้อ 72 การพ้นจากต�ำแหน่งของผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากต�ำแหน่ง
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1)  ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ    หรือ
แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของ
สหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม
กฎหมายสหกรณ์ก�ำหนด
(4)  อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ หรือครบ
ก�ำหนดตามสัญญาจ้าง
(5)  ถูกเลิกจ้าง
(6)   ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  
หรื อ มี พ ฤติ ก รรมอั น แสดงให้ เ ป็ น
ประจักษ์ว่าได้กระท�ำการ หรือละเว้น
การกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้เกิด
ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ข้อ 72 การพ้นจากต�ำแหน่งของผูจ้ ดั การ
ก� ำ หนดใน
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากต�ำแหน่ง สั ญ ญาจ้ า งให้
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ สอดคล้ อ งกั บ
(1)  ตาย
ข้อ 70
(2) ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ    หรือ
แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของ
สหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม
กฎหมายสหกรณ์ก�ำหนด
(4)  ครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง
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เหตุผล

(5)  ถูกเลิกจ้าง
(6)   ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  
หรื อ มี พ ฤติ ก รรมอั น แสดงให้ เ ป็ น
ประจักษ์ว่าได้กระท�ำการ หรือละเว้น
การกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้เกิด
ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
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นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการด�ำเนินการ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
ชี้แจงเพิ่มเติมที่ขอแก้ไขข้อบังคับดังนี้
ข้อ 32 เนื่องจากได้มีสมาชิกร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ผิดนัดการช�ำระหนี้เนื่องจาก
เกิดคลาดเคลื่อนในการส่งช�ำระหนี้เพียงครั้งเดียว แต่ท�ำให้เสียสิทธิที่จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทั้งจ�ำนวน
ทั้งนี้ได้ส่งเงินช�ำระหนี้มาตามเวลาตลอดปี ดังนั้นจึงเห็นควรให้โอกาสแก่สมาชิกมิให้เสียสิทธิดังกล่าว
อันเกิดจากการช�ำระหนี้คลาดเคลื่อนแต่ไม่เกินหนึ่งครั้ง และกรณีสมาชิกผิดนัดโดยมิใช่ความผิดของ
สมาชิกก็ให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ข้อ 70 เพื่อให้การจัดจ้างผู้จัดการสหกรณ์เป็นไปตามความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมเพราะจะช่วยในการสรรหาผูจ้ ดั การได้อย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของ
กรอบอายุแต่ใช้สญ
ั ญาจ้างเป็นเงือ่ นไขบังคับส�ำคัญซึง่ จะเปิดโอกาสให้ผทู้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถมาสมัคร
เป็นผู้จัดการได้อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับหลักการของสหกรณ์
ข้อ 72  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 70
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
สมาชิกเลขที่ 20050   ขอเสนอในการแก้ไขข้อบังคับข้อ 70 ในร่างที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ เสนอ ข้อ 70 “การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยให้ก�ำหนด
อายุถึงกี่ปี และข้อ 72 การพ้นจากต�ำแหน่งของผู้จัดการ ขอให้เพิ่ม (...) โดยมติคณะกรรมการ
ด�ำเนินการมีมติให้ออก
สมาชิกเลขที่ 2496  เสนอว่าให้ก�ำหนดอายุของการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้จัดการ หากไม่มี
การก�ำหนดอายุผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อื่นไม่มีโอกาสได้เลื่อนต�ำแหน่ง จึงควรก�ำหนดอายุไม่เกิน 70 ปี
สมาชิกเลขที่ 17728  เสนอว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นประเด็นๆ ไป  
นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์  ให้ค�ำแนะน�ำว่า
ขอให้นับองค์ประชุมและในการแก้ไขข้อบังคับ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่
อยู่ในห้องประชุม
ประธาน  ขอให้นับองค์ประชุม ว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�ำนวนเท่าใด
เจ้าหน้าที่ ได้นบั สมาชิกในห้องประชุมว่ามีจำ� นวนสมาชิกอยูใ่ นห้องประชุม มีทงั้ สิน้ จ�ำนวน  
263 คน และจ�ำนวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีจ�ำนวนมากกว่า 175 คน
ประธาน  เสนอขอมติที่ประชุมใหญ่ ให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32  ข้อ 70 และข้อ 72  
หรือไม่ เรียงตามล�ำดับรายข้อ
ที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 32 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ส�ำหรับข้อ 70
และข้อ 72 เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับด้วยคะแนนเสียง 245 คะแนน จาก 263 คะแนน ซึ่งเกินกว่า      
2 ใน 3 ของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม โดยข้อ 70 มีสมาชิกเสนอให้แก้ไขจาก “...แต่ต้องมีอายุไม่เกิน
65 ปี” เป็น “...แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี” ประธานจึงขอให้ที่ประชุมเลือกระหว่างร่างที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเสนอและร่างที่สมาชิกเสนอ ปรากฏว่า ร่างที่สมาชิกเสนอมีคะแนนเสียงมากกว่า

36

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ดังนี้  
ข้อ 32  ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32 (2) ว่า “เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่
สมาชิกได้ทำ� ไว้กบั สหกรณ์ระหว่างปี  เว้นแต่สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการส่งเงินช�ำระหนีไ้ ม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบีย้
ในปีใดเกินกว่าหนึ่งงวดขึ้นไป มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
สมาชิกที่จะมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนต้องช�ำระหนี้ที่ผิดนัดพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นใน
รอบปีบญ
ั ชีนนั้ กรณีทสี่ มาชิกผิดนัดโดยมิใช่ความผิดของสมาชิกให้ได้รบั เงินเฉลีย่ คืน” ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์
ข้อ 70  ให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 70 ว่า “การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจ
จ้างผูจ้ ดั การโดยก�ำหนดระยะเวลาหรือไม่กำ� หนดระยะเวลาก็ได้ แต่ตอ้ งอายุไม่เกิน 70 ปี”  ด้วยคะแนน
เสียง 245 เสียงจาก 263 เสียง
ข้อ 72  ให้แก้ไขให้สอดคล้องกับข้อ 70 โดยแก้ไขข้อบังคับข้อ 72 (4) ว่า “อายุ 70 ปี
หรือครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง” ด้วยคะแนนเสียง 245 เสียงจาก 263 เสียง
ประธาน  แจ้งว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 56 (2) ก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ จะต้องรายงานผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ ซึ่งขณะนี้การ
เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอพักการประชุม  
เพื่อรอผลการเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา และจะรายงานผลการ
เลือกตั้ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบต่อไป
เห็นชอบตามเสนอ
พักการประชุม  เวลา 11.30 น.
เริ่มการประชุมต่อ เวลา 15.30 น.
ประธาน  แจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และ
ผู้ตรวจสอบกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) ผลการเลือกตัง
้ กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์

		
กลุ่มที่ 1   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา หรือส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่
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หมายเลข
1
2

ชื่อผู้สมัคร
นางวรรณภัสสร    สมจิตร์
นางศิริ
ศิริรัตน์

คะแนน
619
628

ล�ำดับที่
3
2*

3
4
5

นายเกษมพงษ์       พรหมมา
น.ส.ปริษา            พิมพกรณ์
นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล

399
467
687

5
4
1*

ผลการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการในกลุม่ 1 หมายเลข 5 นายเสฐียรพงษ์  แก้ววิมล
และหมายเลข 2 นางศิริ ศิริรัตน์ ได้รับการเลือกตั้ง
		
กลุ่มที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ และหน่วยงานอื่น
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่

หมายเลข
1
2

ชื่อผู้สมัคร
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว
นายพีระวิทย์
กล�่ำค�ำ

คะแนน
3,890
3,250

ล�ำดับที่
1*
2*

ผลการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการในกลุม่ 3 หมายเลข 1 รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
และหมายเลข 2  นายพีระวิทย์  กล�่ำค�ำ ได้รับการเลือกตั้ง

กลุ่มที่ 4   ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�ำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา ได้แก่

หมายเลข
1
ได้รับการเลือกตั้ง

ชื่อผู้สมัคร
นางจิรัตติกาล
ทองสวัสดิ์

คะแนน
601

ล�ำดับที่
1*

ผลการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการในกลุม่ 4 หมายเลข 1 นางจิรตั ติกาล  ทองสวัสดิ์

		
กลุ่มที่ 5   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ
ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือกรมศิลปากร หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือกรมการศาสนา
หรือส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือกรม
การท่องเที่ยว หรือกรมพลศึกษา หรือหน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานอื่น ได้แก่
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หมายเลข
1
2
3

ชื่อผู้สมัคร
นายพูลลาภ
อินทรนัฎ
นายเสวก
วรรสุข
นางยุพา
ทวีวัฒนะกิจบวร

คะแนน
3,195
2,820
2,771

ล�ำดับที่
1*
2*
3*

ผลการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการในกลุม่ 5 หมายเลข 1 นายพูลลาภ   อินทรนัฎ
หมายเลข 2 นายเสวก  วรรณสุข และหมายเลข 3 นางยุพา  ทวีวฒ
ั นะกิจบวร ได้รบั การเลือกตัง้
(2) ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์

หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

คะแนน

ล�ำดับที่

1

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด
โดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

10,068

1*

ผลการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ  หมายเลข 1  บริษทั วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด
โดย ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก ได้รับการเลือกตั้ง
กิจการ ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

14

ระเบียบวาระที่

รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบ

เรื่องอื่นๆ

ประธาน   แจ้งว่า วาระการประชุมต่อไปนี้เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระที่ให้สมาชิกเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
ที่ประชุม  ไม่มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะแล้ว
ประธาน   ขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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(นายอนุทิน  ค�ำคม)
กรรมการและเลขานุการ

(นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)
ประธานกรรมการ

ผู้จดรายงานการประชุม

ประธานในที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
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ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 39

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการ ต้องออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุ
ถึงคราวออกตามวาระ และลาออก ในปี 2561 โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 38 ออกจาก
ต�ำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว จ�ำนวน  7  คน ดังนี้
ต�ำแหน่ง  ประธานกรรมการ  ได้แก่  นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
ต�ำแหน่ง  กรรมการด�ำเนินการ  ได้แก่
1. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
สังกัด กลุ่ม 2
2. นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
สังกัด กลุ่ม 2
3. ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
สังกัด กลุ่ม 3  หน่วย 3.1
4. รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ (ลาออก)
สังกัด กลุ่ม 3  หน่วย 3.2
5. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.3
6. ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์
สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.9
จึงก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 39 เพือ่ แทนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าว
		
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ในปี 2561 ให้มกี ารเลือกตัง้ ต�ำแหน่งคณะกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 7 คน มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี แทนคณะกรรมการด�ำเนินการทีพ่ น้ วาระหรือลาออกตามกลุม่ และหน่วย ดังนัน้
ในปี 2562 ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการแทนประธานกรรมการและกรรมการด�ำเนินการ
ที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 จ�ำนวน 7 คน จึงประกาศรับสมัคร
กรรมการด�ำเนินการระหว่างวันที่ 2-8 มกราคม 2562 และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการ ต้องเป็นสมาชิกในสังกัดนั้นๆ ดังนี้
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กลุ่มที่ 2 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ จ�ำนวน 2 คน
ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุ่มที่ 2 จ�ำนวน 2 คน มีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
		
กลุ่มที่ 3 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ จ�ำนวน 2 คน
ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ
หน่วย 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ
หน่วย 3.3 หน่วยอื่นในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ไม่สังกัดหน่วยที่ 3.1 และ 3.2
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุม่ ที่ 3 จ�ำนวน 2 คน
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน
		
กลุ่มที่ 5 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ จ�ำนวน 2 คน
ประกอบด้วยสมาชิก
หน่วย 5.1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ
หน่วย 5.2 ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือ
หน่วย 5.3 กรมศิลปากร หรือ
หน่วย 5.4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือ
หน่วย 5.5 กรมการศาสนา หรือ
หน่วย 5.6 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ
หน่วย 5.7 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ
หน่วย 5.8 กรมการท่องเที่ยว หรือ
หน่วย 5.9 หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด
ผูส้ มัครแต่ละหน่วยทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามล�ำดับของกลุม่ ที่ 5 จ�ำนวน 2 คน
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน ยกเว้น หน่วยที่ 5.9 มีสิทธิได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการได้ไม่เกินจ�ำนวน 2 คน
ส�ำหรับกลุ่มที่ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการเนื่องจากกรรมการด�ำเนินการ
ยังอยู่ในวาระด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่
		
กลุ่มที่ 1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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กลุ่มที่ 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
		
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สทิ ธิและรับบัตรเลือกตัง้ สมาชิกจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอื่นใดที่ทาง
ราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตัง้ ให้ทำ� เครือ่ งหมายกากบาท ( ) ในบัตรเลือกตัง้ ได้ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด
เท่านั้น แล้วน�ำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้   
5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ ได้ไม่เกินจ�ำนวน 1 คน จากผู้สมัครทุกคน
6.  การเลือกตัง้ ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ สมาชิกมีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการเฉพาะในกลุ่มที่ตนสังกัดเท่านั้น
		
การนับคะแนน
ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้นับคะแนน กรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ตามล�ำดับ
2. การนับคะแนนประจ�ำหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�ำพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ การบันทึก
คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด ให้กระท�ำที่เต็นท์อ�ำนวยการอย่างเปิดเผย
4. กรรมการคนหนึ่ ง หยิ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ออกจากหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ละหนึ่ ง ใบ       
ตรวจสอบและประกาศความถู ก ต้ อ งว่ า เป็ น บั ต รดี ห รื อ บั ต รเสี ย พร้ อ มแสดงบั ต รเลื อ กตั้ ง นั้ น ให้
ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สองเพื่อขาน
หมายเลขทีไ่ ด้รบั การกาเครือ่ งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ ามตรวจสอบซ�ำ้ และน�ำเก็บ
ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว ให้คว�ำ่ หีบบัตรเลือกตัง้
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก แล้วให้
ตรวจสอบและนับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ
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การประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้
คณะกรรมการด�ำเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ หรือ  ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ภายในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่งประธานกรรมการ ที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด รวม
ของทุกหน่วยถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่มีผู้สมัครเลือกตั้งต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการเพียงคนเดียว ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ
2. ส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด เท่ากับจ�ำนวน
กรรมการของแต่ละกลุม่ แต่ละหน่วยตามประกาศนี้ เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เว้นแต่มผี สู้ มัครรับเลือกตัง้
ไม่เกินจ�ำนวนตามประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการ ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการมีคะแนนเท่ากันในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
หน่วยตามประกาศ ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สิ้นสุดโดยถือคะแนนเสียง
2 ใน 3 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต
หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดไป เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งในต�ำแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ประกาศ    
รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่           
ให้ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว
3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562

อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
พ.ศ. 2543 ข้อ 80 ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 38 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติเห็นชอบให้รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงประกาศ
รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562  จ�ำนวน 1 นิติบุคคล
		
การใช้สิทธิเลือกตั้ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
2. การใช้สทิ ธิและรับบัตรเลือกตัง้ สมาชิกจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�ำตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอืน่ ใดทีท่ างราชการ
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ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
3. การเลือกตัง้ ให้ทำ� เครือ่ งหมายกากบาท ( ) ในบัตรเลือกตัง้ ได้เพียงหนึง่ หมายเลข
เท่านั้น แล้วน�ำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้
4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
แทนไม่ได้
5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน จ�ำนวน
1 นิติบุคคล จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง
		
การนับคะแนน
ในการนับคะแนน ให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติดังนี้
1. ให้นับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการหลังจากการนับคะแนนประธานกรรมการและ
กรรมการด�ำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. การนับคะแนนประจ�ำหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�ำพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ การบันทึก
คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน
3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด ให้กระท�ำที่เต็นท์อ�ำนวยการอย่างเปิดเผย
4. กรรมการคนหนึ่ ง หยิ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ออกจากหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ละหนึ่ ง ใบ        
ตรวจสอบและประกาศความถู ก ต้ อ งว่ า เป็ น บั ต รดี ห รื อ บั ต รเสี ย พร้ อ มแสดงบั ต รเลื อ กตั้ ง นั้ น ให้                    
ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สอง เพื่อขาน
หมายเลขทีไ่ ด้รบั การกาเครือ่ งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ ามตรวจสอบซ�ำ้ และน�ำเก็บ
ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
5. เมือ่ หยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ จนหมดแล้ว ให้คว�ำ่ หีบบัตรเลือกตัง้
ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก แล้วให้     
ตรวจสอบและนับจ�ำนวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ
		
การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะประกาศผลการเลือกตัง้
ผูต้ รวจสอบกิจการต่อทีป่ ระชุมใหญ่ หรือ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ภายในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ในกรณี นิ ติ บุ ค คลที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในต� ำ แหน่ ง ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ไม่ เ กิ น
จ�ำนวนตามประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
2. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด จ�ำนวน 1 นิติบุคคล เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนล�ำดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ำรอง
ตามล�ำดับ
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การเลือกตั้ง

3. ในกรณีทผี่ สู้ มัครรับเลือกตัง้ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ จี บั สลากต่อหน้าคณะกรรมการ

4. ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สิ้นสุด โดยถือคะแนนเสียง
2 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต
หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการ      
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ฯ ประกาศ      
รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้ความ         
เห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว
3.3 บัตรเลือกตั้ง

สหกรณ์ก�ำหนดบัตรเลือกตั้ง 3 สี ดังนี้
บัตรเลือกตั้งสีชมพู
ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
บัตรเลือกตั้งสีฟ้า
ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง กรรมการด�ำเนินการ
บัตรเลือกตั้งสีเหลือง ใช้ส�ำหรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
3.4 วิธีการเลือกตั้ง

ก�ำหนด ดังนี้

สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ จะได้รับบัตรเลือกตั้งตามกลุ่มและหน่วยงานที่

		
(1) สมาชิกทีไ่ ด้รบั บัตรเลือกตัง้ 3 ใบ  คือ บัตรเลือกตัง้ ประธานกรรมการ  กรรมการ
ด�ำเนินการ และบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
			กลุ่มที่ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
			กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และหน่วยงานอื่นในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
			กลุ่มที่ 5 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส�ำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรมการศาสนา ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว  
และหน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานอื่น เช่น ข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ
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(2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ และ
บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
			กลุ่มที่ 1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
			กลุ่มที่ 4 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�ำเนินการเลือกตั้ง
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ระเบียบวาระที่

เรื่องรับทราบรายงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี  2561

1. ด้านการบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี ตาม
กฎหมาย ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์มวี ตั ถุประสงค์หลักส�ำคัญเพือ่ ส่งเสริมการออมทีม่ ลี กั ษณะเป็นการลงทุน
ร่วมกันและช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ�ำเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิกและ
สถาบันการเงินที่ด�ำเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ทั้งในรูปเงินปันผลต่อหุ้น
เงินเฉลี่ยคืนจากการที่สมาชิกท�ำธุรกิจกับสหกรณ์และสวัสดิการต่างๆ
ในรอบปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน 14,119,273,041.28
บาท มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 5,230,402,700.00 บาท ทุนส�ำรองของสหกรณ์ 579,555,839.39 บาท  
มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 17,867 คน ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก

การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิก
กู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรอบปี 2561 เป็นสัญญาเงินกู้ จ�ำนวน 10,370 สัญญา เป็นเงิน
2,958,126,914.75 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. เงินกู้พิเศษ จ�ำนวน 29  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 28,930,000.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ จ�ำนวน 7,408  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 2,847,977,700.00 บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จ�ำนวน 2,933  สัญญา เป็นเงินจ�ำนวน 81,219,214.75 บาท
1.2 การส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิกและครอบครัว

สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยรับเงินฝากเป็น
ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม
ของสมาชิกและครอบครัว โดยแบ่งเป็น
1. เงินฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน 28,046  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 182,632,055.41  บาท
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�ำนวน 3,767  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 6,554,456,760.39  บาท
3. เงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ จ�ำนวน 1,345  บัญชี เป็นจ�ำนวนเงิน 156,047,800.00  บาท
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1.3 การลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาเงินที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกแล้ว โดยน�ำ
ส่วนเกินสภาพคล่องน�ำไปลงทุนเพือ่ ผลตอบแทนสูงสุด และพิจารณาถึงการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยกัน โดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามค�ำแนะน�ำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ ในปี 2561 สหกรณ์ให้สหกรณ์
อื่นๆ กู้ยืมจ�ำนวน 18 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 1,676,389,148.09 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสตางค์) น�ำเงินฝากสถาบันการเงินต่างๆ รวม
เป็นเงิน 1,109,802,723.49 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าล้านแปดแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาท
สี่สิบเก้าสตางค์) และน�ำเงินไปลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน 3,522,816,782.75 บาท
(สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
การด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้สหกรณ์ได้รบั ผลตอบแทนเป็นเงินจ�ำนวน 236,484,319.01 บาท (สองร้อย
สามสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.36 ของ
รายได้ทั้งหมดซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน 50,359,183.48 บาท (ห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพัน
หนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)
1.4 การติดตามหนี้

สหกรณ์ฯได้ด�ำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ ด�ำเนินคดีและบังคับคดี ดังนี้
1.4.1 ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกและลูกหนี้รับสภาพหนี้ จ�ำนวน 57 ราย 157 สัญญา
ซึ่งเป็นลูกหนี้ต้นปียกมา 44 ราย 107 สัญญา เป็นเงิน 36,630,036.44 บาท เพิ่มระหว่างปี 19 ราย
58 สัญญา เป็นเงิน 19,544,194.80 บาท สามารถติดตามช�ำระหนี้ระหว่างปีและช�ำระหนี้หมด 6 ราย   
8 สัญญา เป็นเงินต้นจ�ำนวน 4,989,148.18 บาท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 2,427,614.99 บาท รวม
เป็นเงิน 7,416,763.17 บาท   
1.4.2 ลูกหนี้ด�ำเนินคดี จ�ำนวน 6 ราย 17 คดี ซึ่งเป็นลูกหนี้ต้นปียกมา 1 ราย
1 คดี เป็นเงิน 430,322.68 บาท เพิ่มระหว่างปี 11 ราย 27 คดี เป็นเงิน 12,718,741.88 บาท ตัดโอน
เป็นลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา 6 ราย 11 คดี เป็นเงิน 5,097,393.96  บาท  
1.4.3 ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 18 ราย 26 คดี ซึ่งเป็นลูกหนี้ต้นปียกมา
16 ราย 19 คดี เป็นเงิน 4,218,822.04 บาท เพิ่มระหว่างปี 6 ราย 11 คดี เป็นเงิน 5,097,393.96 บาท
สามารถติดตามช�ำระหนีร้ ะหว่างปีและช�ำระหนีห้ มด 4 ราย 4 คดี เป็นเงิน 1,546,930.64 บาท ดอกเบีย้
รับจ�ำนวน 364,718.97 บาท  
สรุปคณะกรรมการติดตามหนี้สิน สามารถติดตามหนี้สินในปี 2561 ให้สหกรณ์ฯ
รวมเป็นเงินต้น 6,536,078.82 บาท ดอกเบีย้ 2,792,333.96 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 9,328,412.78 บาท
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2. ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์

สหกรณ์ฯด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 41 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มสี นิ ทรัพย์รวม
14,119,273,041.28 บาท ได้เพิ่มการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีมาตรฐาน
มากขึ้น มีระบบการจ่ายเงินและการช�ำระเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินกู้สามัญ และ
การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยให้สมาชิกเลือกว่าจะผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์ หรือบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เปิดช่องทางการท�ำธุรกรรมผ่านระบบ Bill-Payment ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการฝากเงิน ช�ำระหนี้ และรายการอื่นๆ ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และ
ผ่าน Application KTB NEXT
ในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ปรับปรุงส�ำนักงานให้ทันสมัย และอ�ำนวยความ
สะดวกแก่สมาชิก โดยจัดให้มีจุดบริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง สมาชิก
สามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ระบบสมาชิกออนไลน์ผา่ นมือถือ
และWeb ตลอดจนได้จัดสถานที่ไว้ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นมุมหนังสือ และมีเครื่องดื่มไว้
ส�ำหรับรับรองสมาชิกเพื่อให้เกิดสะดวกยิ่งขึ้น
คณะกรรมการด�ำเนินการ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกที่ฝากเงินและส่งค่าหุ้นและ
รวมทั้งสมาชิกที่กู้เงินเป็นส�ำคัญ จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผล
อัตราร้อยละ 5.25 เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 20
3. ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการด�ำเนินงานได้พจิ ารณาให้ความรูแ้ ก่สมาชิก คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
		
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนงาน/
โครงการประจ�ำปี มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจใน
แผนการด�ำเนินงาน มีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการตามแผนการด�ำเนินงาน และ
ให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สร้างความส�ำเร็จให้กับสหกรณ์ โดยจัดวันที่
31 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
			 ผลทีไ่ ด้รบั   ได้แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 35 โครงการ 9 กิจกรรม
โดยใช้งบประมาณจากทุนและงบด�ำเนินการเป็นเงิน 24,642,000.- บาท ทุกฝ่ายมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ และผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สร้างความส�ำเร็จให้กับสหกรณ์ฯตามวัตถุประสงค์ โดยผู้รับผิดชอบ
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มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
		
3.2 โครงการสัมมนา เรือ่ ง “สหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก”  มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานของสมาชิก รับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับสมาชิก ให้สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ ให้บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์นอกสถานที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ให้
สมาชิกและสาธารณชนทราบ โดยจัดจ�ำนวน 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
   เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
   อาชีวศึกษา
			 ผลที่ได้รับ   ฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีจากสมาชิก และได้รับบริการด้านต่าง ๆ นอกสถานที่
ของสหกรณ์ สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�ำเนินงานของสหกรณ์  และทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับงานของสหกรณ์มากขึ้น ส่งผลท�ำให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
		
3.3 โครงการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับ
ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�ำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก
ตัวแทนและกลุ่มผู้น�ำ  และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสหกรณ์ สมาชิกตัวแทน และกลุ่มผู้น�ำกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับ
สหกรณ์ สร้างความสัมพันธ์และมีเครือข่ายของสมาชิกทีม่ าจากหน่วยงานต่างๆ รับฟังปัญหาและความ
ต้องการของสมาชิกด้านต่างๆ และเป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยจัดระหว่างวันที่ 23-24
มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
			 ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ มีเครือข่ายของสมาชิกสหกรณ์เพิ่ม
มากขึน้ สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้บำ� เพ็ญประโยชน์ดา้ น
ต่างๆ ร่วมกัน
		
3.4 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นการบริหารและด้านการจัดการ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอก และเป็นการเสริมสร้างความรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ เพือ่ น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั
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มาพัฒนางานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า โดยจัดระหว่างวันที่ 12-15  ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
			 ผลทีไ่ ด้รบั ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ สหกรณ์มเี ครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอก
		
3.5 โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ด้านสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของสหกรณ์มคี วามรูด้ า้ นสหกรณ์และความรูท้ เี่ กีย่ วกับการท�ำงาน น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า และเพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือและมี
เสถียรภาพตามความคาดหวังของสมาชิก โดยจัดวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
			 ผลที่ได้รับ บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการ
ท�ำงานเพิ่มขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า  
และท�ำให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพตามความคาดหวังของสมาชิก
		
3.6 โครงการศึกษา อบรม สัมมนา (หน่วยงานภายนอก) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการมีความรู้ด้านสหกรณ์และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เป็นการสร้างเครือข่ายและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบเดียวกัน มีการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับงานด้านสหกรณ์ทที่ นั สมัย และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษามาพัฒนางานของ
สหกรณ์
			 ผลที่ได้รับ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านสหกรณ์
จากภายนอกเพิ่มมากขึ้น มีเครือข่ายความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก
มากขึ้น ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทันสมัย และน�ำความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับปรุง
พัฒนางานของสหกรณ์
4. ด้านการให้สวัสดิการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ได้ค�ำนึงถึงการจัดสวัสดิการ ให้สมาชิกทุกท่านควรจะมี
ความสุข และสุขภาพแข็งแรง เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง และสามารถหา
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้รับสวัสดิการที่ดีท�ำให้สมาชิกพึงพอใจมากที่สุด จึง
ก�ำหนดจัดโครงการต่างๆ ดังนี้
		
4.1 โครงการรักษ์สขุ ภาพ เรือ่ ง สมาธิบำ� บัด “SKT 7 เทคนิคพัฒนาร่างกายให้เยียวยา
ตัวเอง” โดย รศ.ดร.สมพร  กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัย
พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการบ�ำบัดโรคต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้ดีขึ้น  
		
4.2 โครงการส่ ง เสริ ม ศาสนาศิ ล ปวั ฒ นธรรม (ไหว้ พ ระ 9 วั ด ) ณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
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			 ผลที่ได้รับ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก เป็นการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการศาสนา
		
4.3 โครงการรวมพลคนโสดและรวมพลคนรักสหกรณ์ ณ โครงการชัง่ หัวมัน จังหวัด
เพชรบุรี วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561   
ส�ำหรับสมาชิกที่มีสถานภาพโสดและแต่งงานแล้วไม่มีบุตร ให้รับสวัสดิการและ
มีการเชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างกัน โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดเพชรบุรี  
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก สามารถ
เชือ่ มโยงเครือข่ายพร้อมทัง้ เป็นการเรียนรูพ้ ระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
4.4 ให้ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิกสหกรณ์ เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น   มาลากุล สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 926 ทุนๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 1,389,000.- บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 314 ทุนๆ ละ 2,000.- บาท
เป็นเงิน 628,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,017,000.- บาท  
(สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีการเชิญสมาชิกและบุตรมาร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล
			 ผลที่ได้รับ  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจโครงการนี้มาก ท�ำให้บุตรสมาชิก
มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
4.5 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561                    
ณ ศูนย์อาหารอาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ตระหนักถึงการส่งเสริมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีโอกาสสร้างรายได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว จึงได้จัด
โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
ข้าวมันไก่ ซาลาเปา น�้ำเต้าหู้งาด�ำ ปาท่องโก๋สังขยา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
			 ผลที่ได้รับ สมาชิกมีการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเป็นแนวทางในการท�ำ
อาชีพเสริม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  
4.6 การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่
4.6.1 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
เป็นเงิน 7,032,000.00 บาท
4.6.2 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก เป็นเงิน 394,500.00 บาท
4.6.3 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นเงิน 5,155,000.00 บาท
4.6.4 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
เป็นเงิน 167,882.10 บาท
4.6.5 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ เป็นเงิน
10,000.00 บาท
4.6.6 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เป็นเงิน
2,500.00 บาท
4.6.7 ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าและกฐินการกุศล เป็นเงิน 206,954.50 บาท
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4.6.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน

451,508.00 บาท

5. ด้านระเบียบและกฎหมาย   

5.1 งานพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์
5.1.1 จัดท�ำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2561
5.1.2 จัดท�ำนโยบายการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันมิให้มีการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2561
5.1.3 จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลาย
ล้างสูง พ.ศ. 2561
5.1.4 จัดท�ำแบบค�ำขอใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
5.1.5 จัดท�ำหลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือเพื่อการด�ำรงชีพ
5.2 งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านกฎหมายแก่สมาชิก
5.2.1 ให้ค�ำปรึกษา เช่น เรื่องสมาชิกขอเพิ่มชื่อผู้มีอ�ำนาจเบิกถอนเงินจากสมุด
เงินฝากสหกรณ์ และแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแก่สหกรณ์อื่น
5.2.2 ตอบข้อหารือ เช่น เรื่องการจ่ายเงินตามหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ โดยไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดก หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ  
การขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์กรณีไม่มีหน่วยจัดเก็บ สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม มารดาขอปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเรื่องการกู้เงินของสมาชิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค�้ำประกัน เป็นต้น
5.3 การศึกษาดูงานด้านกฎหมายสหกรณ์นอกสถานที่
		
ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น เพื่อน�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวล
สมาชิก จ�ำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่
5.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด
5.3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด
5.3.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ�ำกัด
5.3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จ�ำกัด
			 ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้าน
การบริหารสหกรณ์มากขึ้น เพื่อน�ำประสบการณ์มาพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์อย่างเหมาะสม
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5.4 โครงการอบรมกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง  เมื่อ
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
			 ผลที่ได้รับ
1. บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มขึ้น
2. บุ ค ลากรของสหกรณ์ ส ามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการท� ำ งานและ           
บริหารสหกรณ์
6. ด้านประชาสัมพันธ์

องค์กรใดมีสมาชิกทีเ่ ข้มแข็ง มีผลงานเป็นทีป่ รากฏเป็นรูปธรรม มีการบริการทีเ่ ป็นเลิศ      
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจย่อมเป็นภาพที่ดี
น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึง
เป็นกิจกรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กร เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ตรงกันต่อสมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย อันจะได้มาซึ่งศรัทธาและความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม
เป้าหมายโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ขององค์กร
6.1 จัดพิมพ์สาร สอ.ศธ. จ�ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจ�ำเดือนมกราคม - เมษายน 2561
ฉบับที่ 2  ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ฉบับที่ 3  ประจ�ำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
6.2 จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็นโรงเรียนมีลกั ษณะทีร่ าบ ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติดไร่ออ้ ย ด้านข้างโรงเรียน
ติดวัดทุ่งสกุลทอง ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีประชากรประมาณ 900 คน อาชีพหลักของชุมชน คือ
รับจ้างเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
สหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแบบยั่งยืน ทุนการศึกษา
ปลูกฝังค่านิยมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีท�ำประโยชน์ให้กับสังคม จ�ำนวนกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2561
6.3 จัดกิจกรรม สอ.ศธ. ร่วมใจอนุรักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน)          
ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต�ำบลบางกะเจ้า อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันปลูก
ต้นตีนเป็ดและต้นโพธิ์ทะเล จ�ำนวน 100 ต้น ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พื้นที่บางกะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้
กรุงเทพฯ มากที่สุด และยังอยู่ใกล้บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม ทางราชการจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ให้
พืน้ ทีบ่ างกะเจ้าเอือ้ ประโยชน์โดยการเป็นพืน้ ที่ “ปอด” เพือ่ ฟอกอากาศให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
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สมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ความสามัคคี และความรักใคร่
กลมเกลียวของคณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ และสร้างจิตส�ำนึกให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนในพืน้ ที่
รักและหวงแหนธรรมชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
6.4 จัดกิจกรรมฟื้นฟูและบ�ำรุงรักษาสวนพุทธมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
สวนหย่อมพุทธมณฑลที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา จ�ำนวน 3 สวนหย่อม โดยดูแล
บ�ำรุงรักษาสวนสาธารณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ให้มีความ
เรียบร้อยสวยงามอย่างสม�่ำเสมอ และเป็นสถานที่พักผ่อนส�ำหรับบุคคลทั่วไป ณ พุทธมณฑล ต�ำบล
ศาลายา อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
6.5 สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง
เว็บไซต์ (www.moecoop.com) แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
มากกว่า 12,000 คน เนื่องจากปัจจุบันนี้ อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความ
นิยมทั่วโลก และเพิ่มความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เป็นสิ่งส�ำคัญ
อีกทั้งเว็บไซต์ยังเป็นแหล่งสารสนเทศที่ส�ำคัญส�ำหรับสมาชิก หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ ด้านสวัสดิการ ความเคลื่อนไหวโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ทางสหกรณ์จัดขึ้น
รวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เป็นต้น
6.6 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ
สหกรณ์ อาทิ โครงการสหกรณ์สญ
ั จรพบผูบ้ ริหารและสมาชิก ครัง้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ครั้งที่ 3 กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครัง้ ที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และครัง้ ที่ 6 ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, โครงการรวมพลคนโสดและรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561 ณ เขาวัง
พระนครคีรี พระราชวังฤดูร้อน และโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี, โครงการรักษ์สุขภาพ เรื่อง
สมาธิบ�ำบัด SKT 7 เทคนิคพัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเอง ประจ�ำปี 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา,
กิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ในถิน่ ทุรกันดารบริจาคอุปกรณ์เครือ่ งครัว เพือ่ สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการฝึกอาชีพเพื่อ
เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก ประจ�ำปี 2561 ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคารรัชมังคลาภิษก
กระทรวงศึกษาธิการ, จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และการแสดงปาฐกถาธรรม โดย
พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ณ หอประชุมคุรุสภา, โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พาสมาชิกท�ำบุญไหว้พระ 9 วัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  เป็นต้น
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7. ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย

ส�ำหรับในปีที่ผ่านมา สอ.ศธ. ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ดังนี้
		
7.1 เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตดุสิต ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์
เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีเครือข่ายทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในเขตดุสิตมีจ�ำนวน  
38 สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ มีนายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย และ นางดวงเดือน  สายสมบัติ รองผู้จัดการ เป็น
เลขานุการเครือข่าย ดังกล่าว
		
7.2 เครือข่ายจตุภาคี สอ.ศธ. เป็นสมาชิกเครือข่ายจตุภาคี ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่าง 4 สหกรณ์ ได้แก่ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จ�ำกัด
สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด และ สอ.วชิรพยาบาล จ�ำกัด เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ  
สวัสดิการ การเงินและอื่นๆ
		
7.3 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ 1 จ�ำนวน 165
สหกรณ์ เพื่อจัดอบรมสัมมนาและส่งเสริมการศึกษาแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์
สมาชิก โดยมี นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา และนางดวงเดือน
สายสมบัติ รองผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ
		
7.4 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด เป็นการร่วมมือกัน เชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่ า งสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ สหกรณ์ แ ละขบวนการสหกรณ์ ซึ่ ง ในปี 2561
นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ ศธ. เข้าร่วมประชุม และได้รับการ
เลือกตั้ง ให้เป็นรองประธานกรรมการ
		
7.5 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด เป็นการร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชดิ และจริงจังด้านระบบคอมพิวเตอร์ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และให้ขอ้ คิดเห็นในด้านการบริหาร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ โดยมี นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง เป็น
กรรมการด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด  
		
7.6 เครือข่ายระดับประเทศ ปี 2561 นายเอนก   ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ได้
รับเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นับเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ ที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วยกันทั้ง 7 ประเภท 8,000 กว่าสหกรณ์
ทั่วประเทศ
		
7.7 เครือข่ายชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการร่วมมือกัน
เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ และพัฒนาอาชีพของผู้จัดการสหกรณ์ โดยให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำผู้บริหาร
สหกรณ์ ใ นขบวนการเพื่ อ วางรากฐานและการน� ำ นโยบายมาใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ โดยมี นายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ และ นางดวงเดือน  สายสมบัติ รองผู้จัดการ เป็น
รายงานประจำ�ปี  2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

57

ผู้ตรวจสอบกิจการ
		
7.8 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือดูแล
ขบวนการสหกรณ์ทกุ ประเภทให้มคี วามเจริญยัง่ ยืน โดยมี นายเอนก  ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง เป็นเลขาธิการ
สมาคมฯ
จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตามหลักการ
สหกรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหารจัดการภายใน ประจ�ำปี 2561 “ผ่านมาตรฐานระดับ
ดีเลิศ”  สหกรณ์มงุ่ เน้นทีจ่ ะเป็นสหกรณ์ชนั้ น�ำทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสหกรณ์ไปสู่มาตรฐานของประเทศชาติ
ต่อไป    
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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6

ระเบียบวาระที่

เรื่องรายงานการตรวจสอบ
กิจการประจ�ำปี 2561
รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

ประจ�ำปี  2561
เสนอ  ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเลือกตั้ง
ให้ข้าพเจ้าและทีมงานในบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นัน้
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำ� การตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำทุกเดือนแล้ว ส�ำหรับผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2561 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
1.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ของสหกรณ์
1.3 เพือ่ ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานโดยจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจ�ำทุกเดือนและประจ�ำปี
2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะน�ำแก่กรรมการด�ำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้าง และหลักประกัน
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2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีของสหกรณ์
2.5 ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค�ำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
3. การบัญชี

3.1 สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด ซึง่ เหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั และมีเอกสารประกอบรายการ
บัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้
4. การเงิน

4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินสดคงเหลือ 983,830.90 บาท อยู่ในความ
รับผิดชอบของ นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
รายการ

กระแสรายวัน            
ออมทรัพย์                
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจำ�          
รวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(ร้อยละ)

100,004.02
100,004.02
0.00
265,073,481.38 155,588,686.52 109,484,794.86
173,044.40
166,375.36
6,669.04
360,544.55  
359,307.60  
1,236.95  
265,707,074.35 156,214,373.50 109,492,700.85

0.00
70.37
4.01
0.34
70.09

4.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินฝากสหกรณ์อื่น ดังนี้
รายการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
    และสหกรณ์การเกษตร จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
รวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
(บาท)

4,085,335.55
3,964,747.13
840,010,313.59   840,010,246.98  
844,095,649.14 843,974,994.11

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(ร้อยละ)

120,588.42
66.61  
120,655.03

3.04
0.00  
0.01

การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อนื่ รัดกุม
และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด ประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ จ�ำนวน
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10,313.59 บาท และเงินฝากประจ�ำ  จ�ำนวน 840,000,000.00 บาท ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
สามารถด�ำเนินงานได้ตามปกติและจ่ายดอกเบี้ยได้ตามก�ำหนด นอกจากนี้ยังมีหลักประกันเป็น
โฉนดทีด่ นิ จ�ำนวน 10 แปลง ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตรงข้ามมหาวิทยาลัย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช บริ เ วณเมื อ งทองธานี เนื้ อ ที่ ร วม 11 ไร่ 34.4 ตารางวา ราคาประเมิ น
1,108,600,000.00 บาท โดยเป็นราคาประเมินจาก บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.)
5. การด�ำเนินงาน

5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก ดังนี้
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(คน)
(คน)

รายการ

สมาชิก
สมาชิกสมทบ

16,291
1,576  
17,867

รวม

15,844
1,489  
17,333

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(คน)

(ร้อยละ)

  447
87
534

2.82
5.84  
3.08

การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้มีการอนุมัติถูกต้องตรงตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้
5.2.1  ลูกหนี้ปกติ
จำ�นวน
สัญญา

รายการ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
รวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

2,258   42,930,663.25   41,280,875.25
1,649,788.00
18,564 7,235,843,151.69 7,091,169,880.50 144,673,271.19
283   256,819,749.46    274,102,358.57   (17,282,609.11)
21,105 7,535,593,564.40 7,406,553,114.32 129,040,450.08

(ร้อยละ)

4.00
2.04
(6.31)
1.74

5.2.2  ลูกหนี้อื่น
รายการ

ลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี
ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
รวม

รายงานประจำ�ปี  2561

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

0.00
7,769,285.36
21,557,154.27  
29,326,439.63
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31 ธันวาคม 2560
(บาท)

430,322.68
4,218,822.04
14,985,275.22
19,634,419.94

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(ร้อยละ)

(430,322.68) (100.00)
3,550,463.32 84.16
6,571,879.05   43.86
9,692,019.69 49.36
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5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ดังนี้
รายการ

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(ร้อยละ)

สอ. ครูสุรินทร์ จำ�กัด
  152,400,000.00   193,200,000.00 (40,800,000.00) (21.12)
86,640,000.00 (20,040,000.00) (23.13)
สอ. ครูอุบลราชธานี จำ�กัด
66,600,000.00
162,600,000.00 (40,800,000.00) (25.09)
สอ. ครูหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด
121,800,000.00
สอ. สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  
84,970,000.00 (20,115,273.58) (23.67)
     จำ�กัด
64,854,726.42
สอ. ข้าราชการสังกัดกระทรวง
0.00
0.00
5,800,000.00
     ศึกษาธิการ สกลนคร จำ�กัด
5,800,000.00
5,405,337.76 4,254,662.24 78.71
สอ. พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จำ�กัด
9,660,000.00
96,660,000.00 (20,040,000.00) (20.73)
สอ. สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำ�กัด
76,620,000.00
2,300,000.00 (2,300,000.00) (100.00)
0.00
สอ. ครูพัทลุง จำ�กัด
สอ. คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
25,406,240.00 83,993,760.00 330.60
109,400,000.00
     จำ�กัด
38,710,108.39 154,489,891.61 399.09
193,200,000.00
สอ. ครูกาญจนบุรี จำ�กัด
สอ. ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด   
0.00 46,600,000.00
46,600,000.00
     เชียงราย จำ�กัด
-   
0.00 162,600,000.00
162,600,000.00
สอ. ตำ�รวจนครบาล จำ�กัด
-   
0.00 159,200,000.00
159,200,000.00
สอ. ครูแพร่ จำ�กัด
-  
0.00 162,600,000.00
162,600,000.00
สอ. ครูอุทัยธานี จำ�กัด
-  
0.00 83,000,000.00
สอ. ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
83,000,000.00
-   
0.00 83,000,000.00
83,000,000.00
สอ. ครูอุตรดิตถ์ จำ�กัด
116,500,000.00 52,900,000.00 45.41
169,400,000.00
สอ. ครูสระบุรี จำ�กัด
47,935,561.64 (41,991,139.97) (87.60)
5,944,421.67
สอ. ครูมัธยมศึกษานครพนม จำ�กัด
สอ. สถาบันอุดมศึกษา
5,750,000.00 (2,040,000.00) (35.48)
3,710,000.00
     จังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด
รวม
1,676,389,148.09 871,877,247.79 804,511,900.30 92.27

การปฏิบตั งิ านด้านการให้กยู้ มื เงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรงตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ การด�ำเนินงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ
5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินลงทุน ดังนี้
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รายการ

เงินลงทุนระยะสั้น
อยู่ในความต้องการของตลาด
  พันธบัตรออมทรัพย์
       ธนาคารแห่งประเทศไทย
  หุ้นกู้
       รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
       รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
อยู่ในความต้องการของตลาด
  พันธบัตร ธ.ก.ส.
  พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
       ที่อยู่อาศัย
พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
       แห่งประเทศไทย
  หุ้นกู้
       รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
       รวม
เงินลงทุนระยะยาว
ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำ�กัด
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
       แห่งประเทศไทย จำ�กัด
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
       ไทย ไอซีที จำ�กัด
  หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต
       รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
       รวม
       รวมเงินลงทุนระยะยาว
       รวมเงินลงทุน
รายงานประจำ�ปี  2561

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

0.00
202,521,662.85
202,521,662.85
2,430,772.95
204,952,435.80

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(ร้อยละ)

50,000,000.00 (50,000,000.00) (100.00)
140,000,000.00 62,521,662.85 44.66
190,000,000.00 12,521,662.85
6.59
2,732,500.00
(301,727.05) (11.04)
192,732,500.00 12,219,935.80
6.34

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00 20,000,000.00     20,000,000.00
5.12
3,280,295,119.90 3,120,635,454.93 159,659,664.97
5.72
3,320,295,119.90 3,140,635,454.93 179,659,664.97
99,596,216.81
117,027,545.07 (17,431,328.26) (14.90)
3,419,891,336.71   3,257,663,000.00 162,228,336.71    4.98   

61,000,000.00

61,000,000.00

0.00

0.00

11,349,000.00

11,349,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
74,749,000.00
74,749,000.00
(2,000,000.00)
0.00 (2,000,000.00)
74,749,000.00 (2,000,000.00)
72,749,000.00  
3,492,640,336.71 3,332,412,000.00 160,228,336.71
3,697,592,772.51 3,525,144,500.00 172,448,272.51

0.00
0.00
0.00
   (2.68)
4.81
4.89
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การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
เงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 61,000,000.00 บาท ชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด สามารถด�ำเนินงานได้ตามปกติ และจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากได้ตามก�ำหนด
นอกจากนี้ยังมีหลักประกันเป็นโฉนดที่ดิน จ�ำนวน 10 แปลง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริเวณเมืองทองธานี เนื้อที่รวม 11 ไร่
34.4 ตารางวา ราคาประเมิน 1,108,600,000.00 บาท โดยเป็นราคาประเมินจาก บริษัท เพ็ชรสยาม
แอพไพรซัล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.)
5.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้
รายการ

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(666,158.74)
  4,498,494.54
3,832,335.80
ออมทรัพย์
(284,747.90)
2,938,467.12
2,653,719.22
ออมทรัพย์ - สมาชิกสมทบ
73,247,412.60 6,657,224.71
79,904,637.31
ออมทรัพย์ 2
80,453,645.08 4,533,473.55
84,987,118.63
ออมทรัพย์ - เงินให้กู้สมาชิก
5,902,798,372.20 5,285,558,415.00 617,239,957.20
ออมทรัพย์พิเศษ
663,882,391.77 (21,442,490.52)
642,439,901.25
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาชิกสมทบ
586,617.32
9,878,982.12
10,465,599.44
ออมทรัพย์สำ�รองค่าฌาปนกิจ
788,645.01
0.00
788,645.01
ออมทรัพย์ - สมาคมฌาปนกิจฯ
0.00 9,218,486.94
9,218,486.94
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาคมฌาปนกิจฯ
139,700,077.00 2,950,223.00
142,650,300.00
ประจำ� 
14,874,500.00   (1,477,000.00)
13,397,500.00  
ประจำ� - สมาชิกสมทบ
รวม
6,893,136,615.80 6,275,032,385.23 618,104,230.57
สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ
385,802.69
362,028.06
23,774.63

(ร้อยละ)

(14.81)
(9.69)
9.09
5.63
11.68
(3.23)
5.94
   -   
   -   
2.11
(9.93)
9.85
6.57

การรับฝากเงินเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบ
การรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
5.6 สหกรณ์ได้รบั อนุมตั วิ งเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกันประจ�ำปี 2561 จากทีป่ ระชุมใหญ่
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ 4,400,000,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 สหกรณ์มีเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
รายการ

บมจ. ธนาคารทหารไทย
รวม
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31 ธันวาคม 2561
(บาท)

682,000,000.00
682,000,000.00

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(ร้อยละ)

450,000,000.00 232,000,000.00
450,000,000.00 232,000,000.00
รายงานประจำ�ปี  2561
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51.56
51.56

5.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทนุ เรือนหุน้ ดังนี้
รายการ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - สมาชิกสมทบ
รวม
สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

(ร้อยละ)

  5,227,889,000.00   4,945,314,960.00   282,574,040.00    5.71
2,513,700.00  
2,033,500.00  
480,200.00    23.61  
5,230,402,700.00 4,947,348,460.00 283,054,240.00
5.72
292,740.96
285,429.44
7,311.52
2.56

อัตราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์
6. ผลประกอบการ

ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีผลประกอบการเปรียบเทียบกับประมาณการ
รายการ

รายได้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
     และเงินลงทุนอื่นๆ
รายรับอื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงิน
สหกรณ์
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย
รายจ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสุทธิ

ประมาณการ
(บาท)

  500,000,000.00
30,000,000.00

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

  517,133,398.77
59,767,765.30

สูง (ต�่ำ) กว่าประมาณการ
(บาท)

17,133,398.77
29,767,765.30

(ร้อยละ)

3.43
99.23

150,000,000.00
100,000.00  
680,100,000.00

176,716,553.71 26,716,553.71 17.81
450,490.76  
350,490.76   350.49
754,068,208.54 73,968,208.54 10.88

192,000,000.00
18,000,000.00
56,988,000.00
3,000,000.00
269,988,000.00
410,112,000.00

200,241,265.20 8,241,265.20
4.29
20,668,976.27 2,668,976.27
14.83
50,449,681.77 (6,538,318.23) (11.47)
3,353,922.77
353,922.77   11.80  
274,713,846.01
4,725,846.01
1.75
479,354,362.53 69,242,362.53 16.88

ก�ำไรสุทธิของปีนี้จ�ำนวน 479,354,362.53 บาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจ�ำนวน
455,906,095.00 บาท เพิ่มขึ้น 23,448,267.53 บาท (ร้อยละ 5.14)
รายงานประจำ�ปี  2561
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7. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้
7.1 ในปี 2561 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
56,988,000.00 บาท สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 44,496,409.49 บาท (ร้อยละ 78.08)
คงเหลืองบประมาณ 12,491,590.51 บาท (ร้อยละ 21.92)
7.2 การปฏิบตั งิ านทางด้านการเงิน การบัญชี และการด�ำเนินงานโดยทัว่ ไปส่วนใหญ่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีขอ้ บกพร่องบ้างเล็กน้อยซึง่ ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
7.3 การปฏิบัติงานด้านการรับฝากและการให้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย
มีขอ้ บกพร่องบ้างเล็กน้อยซึง่ ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทราบเพือ่ แก้ไขให้ถกู ต้อง
เรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

				
(นางวรกร  แช่มเมืองปัก)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท  วรกรและสุชาดาสอบบัญชี  จ�ำกัด
54/84  บรมราชชนนี 101  ศาลาธรรมสพน์  ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ
16  มกราคม  2562
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ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2561
หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด
วันที่  16  มกราคม  2562

เรียน  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน
ตรวจสอบ ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ขึน้ ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด ข้าพเจ้าขอรับรอง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น ดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ทา่ นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

67

4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด  ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ าม อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันจะมีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะ
มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมี
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกีย่ วกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มภี าระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และอาจเกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น และ
ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบ
การเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
(นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
• ลูกหนี้เงินให้กู้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และ ข้อ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืม-ปกติ จ�ำนวน 9,210,246,501.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.23 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น
ลูกหนี้ที่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 31,062,650.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของสินทรัพย์
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ทั้งสิ้น มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูย จ�ำนวน 13,608,084.36 บาท ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินสูง ในสภาวการณ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากขึ้น หนี้สินครัวเรือน
สูงขึ้น ลูกหนีอ้ าจมีปญ
ั หาในการช�ำระหนีค้ นื ให้สหกรณ์ สหกรณ์อาจต้องตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญมากขึน้
ค่าใช้จา่ ยสูงขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ได้
ข้าพเจ้าได้สอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ละการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินให้กยู้ มื
สอบทานการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ สอบทานการ
อนุมัติการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตรวจสอบการค�ำนวณ
สอบทาน และการติดตามทวงถามหนี้เงินกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระ สอบทานการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้ และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• เงินรับฝาก
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีเงิน
รับฝาก จ�ำนวน 6,893,136,615.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.82 ของหนี้สินและทุนของสหกรณ์ ซึ่ง
เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ หากผู้ฝากถอนเงินเป็นจ�ำนวนมากผิดปกติ เนื่องจากย้ายไปลงทุนหา
ผลตอบแทนทีส่ งู กว่า หรือเกิดการตืน่ ตระหนก หรือขาดความเชือ่ มัน่ ต่อสหกรณ์ อาจท�ำให้สหกรณ์ขาด
เงินทุนที่จะน�ำมาบริหารให้เกิดรายได้งอกเงยขึ้น และอาจท�ำให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้
ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ฝากเงิน สอบทานการรับฝากเงินว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ตรวจสอบลายมือชือ่ ผูถ้ อนเงินในใบถอนเงินฝาก ตรวจสอบใบน�ำฝาก/ในถอนเงินฝาก รวมทัง้
การยืนยันยอดเงินรับฝากของสมาชิก
• ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 และข้อ 4
เกี่ยวกับเงินฝากประจ�ำชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 840,000,000.00 บาท และเงินลงทุน
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 61,000,000.00 บาท ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์ เนื่องจาก เงินฝากประจ�ำชุมนุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 840,000,000.00 บาท สามารถจ่ายดอกเบีย้ ได้ตามก�ำหนด นอกจากนีส้ หกรณ์
ยังมีหลักประกันเป็นโฉนดทีด่ นิ จ�ำนวน 10 แปลง เลขที่ 138361, 138362, 138364, 138364, 138365,
138366, 23102, 28773, 26883 และ 1722 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริเวณเมืองทองธานี เนื้อที่รวม 11 ไร่ 34.4 ตารางวา
ราคาประเมิน 1,108,600,000.00 บาท โดยเป็นราคาประเมินจาก บริษทั เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
จัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ าน
ของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการ
สมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรง
ตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
รายงานประจำ�ปี 2561
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ตอ้ ง
หยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ ง
ต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสื่อสารดังกล่าว
			

(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3444

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มกราคม 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ - สุทธิ
ดอกเบี้ยรับเงินธนาคารค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

รายงานประจำ�ปี 2561

2
3
4
5
6
7

8

4
5
9
10
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ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

   266,690,905.25
844,095,649.14
204,952,435.80
1,134,744,967.67
15,930,392.22
37,314,513.75
1,748,534.90
37,544,290.35
     2,161,534.55
2,545,183,223.63

  157,164,187.84
843,974,994.11
192,732,500.00
914,991,849.35
12,149,968.05
36,644,072.78
1,787,728.08
33,628,809.57
     1,796,544.82
2,194,870,654.60

3,492,640,336.71 3,332,412,000.00
8,077,025,707.87 7,363,321,919.16
2,335,315.51
2,832,527.45
1,437,000.00
2,126,000.00
        651,457.56           14,769.56   
11,574,089,817.65 10,700,707,216.17
14,119,273,041.28 12,895,577,870.77
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ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

   682,000,000.00
6,893,136,615.80
3,769,550.52
     6,981,586.43
7,585,887,752.75

   450,000,000.00
6,275,032,385.23
3,436,878.82
     6,459,244.29
6,734,928,508.34

       786,000.00
       786,000.00
7,586,673,752.75

       786,000.00
       786,000.00
6,735,714,508.34

  5,230,402,700.00
579,555,839.39
141,259,396.85
102,026,989.76
    479,354,362.53
  6,532,599,288.53
14,119,273,041.28

  4,947,348,460.00
521,427,812.28
115,420,950.08
119,760,045.07
    455,906,095.00
  6,159,863,362.43
12,895,577,870.77

หมายเหตุ

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
เงินรอจ่ายคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินค�้ำประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

11
12
13

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
                             (ลงชื่อ)
       (ลงชื่อ)        
(นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)
  (นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์)
ประธานกรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
วันที่  16  มกราคม  2562
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งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
บาท

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนีส้ งสัยจะสูญ - ลูกหนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
หนีส้ งสัยจะสูญ - ดอกเบีย้ ลูกหนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้คา้ งรับ
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รายได้เบ็ดเตล็ด
หนี้สูญได้รับคืน
รวมรายได้อื่น

รายงานประจำ�ปี 2561

ปี 2560
%

บาท

%

  517,133,398.77   68.62
59,767,765.30
7.93
37,528,057.49
4.98
139,188,496.22 18.47
753,617,717.78 100.00

498,811,060.62   72.83
31,021,878.01
4.53
28,793,058.63
4.20
126,310,201.89 18.44
684,936,199.15 100.00

  200,241,265.20   26.57
  20,668,976.27    2.74
220,910,241.47 29.31

175,338,171.54
   9,906,643.07
185,244,814.61

25.60
  1.45
27.05

95,443.35
        3,754.25
99,197.60
532,608,278.71

0.01
  0.00
0.01
70.68

0.00
            0.00
0.00
499,691,384.54

0.00
  0.00
0.00
72.95

  52,400.00
243,554.17
154,536.59
             0.00
450,490.76

0.01
0.03
0.02
  0.00
0.06

61,400.00
195,209.83
352,888.28
    264,648.86
874,146.97

0.01
0.03
0.05
  0.04
0.13
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ปี 2561
บาท

ปี 2560
%

บาท

%

หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
   17,060,230.00    2.26    15,845,640.00   2.31
ค่าล่วงเวลา
59,080.00
0.01
55,260.00
0.01
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
983,715.25
0.13
771,824.00
0.11
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2,047,219.00
0.27
1,901,483.00
0.28
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน       279,838.00    0.04       284,568.00    0.04
  20,430,082.25
2.71 18,858,775.00
2.75
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
     855,664.94   0.11     918,890.62   0.13
ค่าเสื่อมราคา
689,000.00
0.09
689,000.00
0.10
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
249,442.44
0.03
509,265.46
0.07
ค่าซ่อมแซม
113,679.68
0.02
107,419.83
0.02
ค่าเบี้ยประกันภัย
0.00
0.00
25,000.00
0.00
ค่าระบบโปรแกรมเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
        52,055.50    0.01        52,055.50    0.01
ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส
1,959,842.56
0.26
2,301,631.41
0.34
รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าของขวัญแจกสมาชิก
    1,580,900.00    0.21     1,618,900.00    0.24
รวม
1,580,900.00
0.21
1,618,900.00
0.24
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น		
ค่ารับรอง
   340,687.30
0.05
  281,717.45
0.04
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1,605,500.00
0.21
1,267,500.00
0.18
ค่าตอบแทน
2,439,530.00
0.32
2,944,560.00
0.43
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
203,800.70
0.03
142,117.00
0.02
ค่าไฟฟ้า
393,493.44
0.05
383,578.01
0.06
ค่าน�้ำประปา
20,426.11
0.00
21,318.70
0.00
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บาท

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น (ต่อ)
ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าจัดเก็บเอกสาร
ค่าด�ำเนินคดีความ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด
วัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าระบบจัดการเชื่อมโยงตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
  (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
  (เกินความต้องการ)
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด
รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2561

ปี 2560
%

    147,397.27    0.02
642.00
0.00
14,030.00
0.00
   210,790.00    0.03
119,694.48
0.02
473,006.47
0.06
773,202.84
0.10
13,270,545.01
1.76
150,000.00
0.02
180,000.00
0.02
297,574.57
0.04
80,082.00
0.01
876,882.99
0.12
114,741.86
0.02
159,172.00
0.02
4,254,827.68
0.56

%

   115,142.38    0.02
36,380.00
0.01
14,640.00
0.00
   250,415.00   0.04
115,500.08
0.02
41,302.00
0.01
683,069.96
0.10
12,757,208.18
1.86
125,000.00
0.02
180,000.00
0.03
293,760.30
0.04
96,288.00
0.01
759,380.99
0.11
199,016.26
0.03
0.00
0.00
832,640.38
0.12

(86,064.54)
1,742,832.38

(0.01)
0.23

86,064.54
425,382.23

0.01
0.06

(49,212.43)

(0.01)

(171,851.36)

(0.03)

   2,000,000.00
   29,733,582.13
   53,704,406.94
479,354,362.53

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

บาท

   0.27               0.00    0.00
3.95    21,880,130.10
3.19
7.13    44,659,436.51
6.52
63.61 455,906,095.00 66.56
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งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
    479,354,362.53    455,906,095.00
ก�ำไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
  จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
855,664.94
918,890.62
ค่าเสื่อมราคา
2,000,000.00
0.00
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น
689,000.00
689,000.00
ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
159,172.00
0.00
ค่าระบบจัดการเชื่อมโยงตัดจ่าย
95,443.35
0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
4,254,827.68
832,640.38
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
(86,064.54)
86,064.54
    (เกินความต้องการ)
1,742,832.38
425,382.23
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
3,754.25
0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ
(49,212.43)
(171,851.36)
    (เกินความต้องการ)
(37,318,268.00)
(36,786,213.53)
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
(1,748,534.90)
(1,787,728.08)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
(37,544,290.35)
(33,628,809.57)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
498,104.10
212,027.38
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
4,145,495.88
4,124,880.92
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
547,190.62
505,600.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
      1,650,085.83       1,442,450.95
วัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
419,249,563.34
392,768,429.60
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน		
(1,392,000,000.00) (750,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
587,488,099.70
453,510,528.87
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
(81,219,214.75) (77,391,906.00)
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
79,569,426.75
77,284,406.50
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
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สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (ต่อ)		
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยลูกหนี้ตามพิพากษา
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดรับจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส�ำนักงาน
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายเบี้ยประกัน
เงินสดรับจากเงินรอเรียกเก็บค่าหุ้น
หนี้สินด�ำเนินงาน		
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
รายงานประจำ�ปี 2561
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ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

(2,847,977,700.00) (3,130,291,500.00)
2,692,732,612.88   2,772,103,000.16
(28,930,000.00)
(43,254,000.00)
45,545,474.71
36,105,203.02
1,546,930.64
1,144,912.71
36,644,072.78
35,246,425.43
59,025.43
0.00
1,787,728.08
1,362,987.01
33,628,809.57
24,970,621.92
(1,732,887.41)
(1,604,654.02)
(3,907,880.00)
(4,413,459.00)
3,907,880.00
4,413,459.00
(941,670.62)
(369,659.29)
566,637.47
39,771.00
0.00
24,110.23
0.00
5.00
    545,476.00
   554,536.00
(546,880.00)
(554,302.00)
1,042,582.36
1,035,431.33
(1,042,494.15)
(1,030,110.88)
3,909,180.90
12,514,743.36
(3,566,359.20)
(11,483,860.37)
(212,027.38)
(92,547.94)
(4,124,880.92)
(2,958,332.86)
(505,600.12)
(2,831,202.15)
381,478.35
188,187.49
(135,673.00)
(306,300.00)
0.00
(141,020.00)
129,761.00
78,613.00
      (134,961.00)       (132,405.00)
(458,243,488.59) (213,509,887.88)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากพันธบัตร
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
     ไทย ไอซีที จ�ำกัด
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เงินสดจ่ายซื้อระบบจัดการเชื่อมโยง
เงินสดจ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดรับจากทุนส่งเสริมการศึกษา
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น		
เงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสด ณ วันสิ้นปี
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ปี 2561
บาท

50,000,000.00
(420,000,000.00)
177,818,672.18

ปี 2560
บาท

0.00
(635,000,000.00)
82,920,727.97

0.00
(990,000.00)
(358,453.00)
(452,415.00)
(795,860.00)
0.00
               0.00     (2,195,000.00)
(193,335,640.82) (555,716,687.03)
11,806,000,000.00
(11,574,000,000.00)
2,508,178,999.80
(1,890,074,769.23)
(30,000.00)
(248,888,750.39)
(92,480,842.23)
(10,850,000.00)
378,589,810.00
(95,535,570.00)
9,000.00
(1,771,129.00)
  (16,564,869.60)
(960,877.50)
(394,500.00)
761,226,501.85
109,647,372.44
1,001,139,181.95
1,110,786,554.39

  5,730,000,000.00
(5,620,000,000.00)
2,718,397,942.75
(1,753,141,776.98)
(30,000.00)
(232,730,992.84)
(81,573,685.90)
(10,150,000.00)
385,059,405.00
(80,526,055.00)
0.00
(1,804,286.50)
(15,779,278.50)
(1,763,244.46)
(373,500.00)
1,035,584,527.57
266,357,952.66
734,781,229.29
1,001,139,181.95
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
• สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
• เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝาก
สหกรณ์อนื่ ทุกประเภท ทัง้ นีร้ วมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อนื่ ทีน่ ำ� ไปเป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกันหนี้สินด้วย
• สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง 1,907,279.47 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้
สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็นจ�ำนวน 481,261,642.00 บาท
• สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
• ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดิน
• ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
• ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่าย หักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์
• สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  
• สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ย คูณด้วยจ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
• เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยราคาทุน ส�ำหรับเงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
เมื่อสหกรณ์ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้น
รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

81

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจ�ำ
รวม
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น  ประกอบด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณ์การเกษตร จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด (ออมทรัพย์)
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด (ประจ�ำ)
รวม

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

983,830.90

   949,814.34

100,004.02
265,073,481.38
173,044.40
     360,544.55
266,690,905.25

100,004.02
155,588,686.52
166,375.36
     359,307.60
157,164,187.84

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

  4,085,335.55
10,313.59
840,000,000.00  
844,095,649.14

   3,964,747.13
10,246.98
840,000,000.00  
843,974,994.11

เงินฝากประจ�ำชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 840,000,000.00 บาท ชุมนุมสหกรณ์
ธนกิจไทย จ�ำกัด สามารถจ่ายดอกเบีย้ ได้ตามก�ำหนด นอกจากนีส้ หกรณ์ยงั มีหลักประกันเป็นโฉนดทีด่ นิ
จ�ำนวน 10 แปลง เลขที่ 138361, 138362, 138363, 138364, 138365, 138366, 23102, 28773,
26883 และ 1722 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช บริเวณเมืองทองธานี เนือ้ ทีร่ วม 11 ไร่ 34.4 ตารางวา ราคาประเมิน 1,108,600,000.00 บาท
โดยเป็นราคาประเมินจากบริษทั เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร
    แห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. ศุภาลัย
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7)
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
    และสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
    ที่อยู่อาศัย
พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

รายงานประจำ�ปี 2561

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

0.00
15,279,000.00
10,054,000.00
0.00
0.00
10,060,000.00
0.00
30,496,000.00
7,616,435.80
50,480,000.00
70,873,000.00
10,094,000.00
204,952,435.80

0.00
15,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
30,000,000.00
7,521,662.85
50,000,000.00
70,000,000.00
10,000,000.00
202,521,662.85
   2,430,772.95
204,952,435.80

51,160,000.00
25,168,500.00
10,129,000.00
15,003,000.00
50,576,000.00
20,504,000.00
20,192,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
            0.00
192,732,500.00

50,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
            0.00
190,000,000.00
  2,732,500.00
192,732,500.00

10,878,000.00

10,000,000.00

11,238,000.00

10,000,000.00

10,052,000.00
20,584,000.00
96,156,000.00
96,417,500.00
32,167,000.00
78,941,500.00

10,000,000.00
20,000,000.00
85,000,000.00
95,000,000.00
30,000,000.00
75,000,000.00

10,109,000.00
0.00
163,029,000.00
95,847,500.00
32,889,000.00
107,670,000.00

10,000,000.00
0.00
155,000,000.00
95,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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4. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
    ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (7)
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย
หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซเล่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล
    คอนเน็คชั่น
หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วน
    และรถไฟฟ้ากรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
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ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

41,253,000.00
121,317,000.00
76,457,500.00
245,416,500.00
10,739,000.00
288,716,000.00
79,320,500.00
341,410,500.00
10,526,000.00
10,542,000.00
15,568,500.00
5,228,500.00
5,247,500.00
0.00
79,811,000.00
15,259,500.00
45,976,000.00
5,150,000.00
20,242,000.00
155,154,000.00
81,312,000.00
51,325,000.00
41,284,000.00

40,000,000.00
120,000,000.00
75,000,000.00
235,000,000.00
10,000,000.00
275,000,000.00
75,000,000.00
330,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
80,000,000.00
15,000,000.00
45,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
150,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

41,354,000.00
72,415,000.00
68,201,500.00
238,111,000.00
11,076,000.00
236,574,500.00
79,775,500.00
351,533,500.00
10,797,000.00
21,145,000.00
15,515,000.00
5,420,500.00
5,367,000.00
10,485,000.00
115,101,500.00
15,660,000.00
45,773,000.00
5,211,500.00
20,606,000.00
137,412,000.00
81,824,000.00
52,145,000.00
41,548,000.00

40,000,000.00
70,000,000.00
65,000,000.00
225,000,000.00
10,000,000.00
225,000,000.00
75,000,000.00
340,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
8,147,852.73
115,000,000.00
15,000,000.00
45,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
130,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

20,194,000.00

20,000,000.00

20,276,000.00

20,000,000.00

138,690,000.00
347,427,000.00

140,000,000.00
340,000,000.00

137,744,000.00
305,640,000.00

140,000,000.00
300,000,000.00

รายงานประจำ�ปี 2561
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4. เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ
    บตท. (9)
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินทรัพย์
    กรุงเทพพาณิชย์
หุ้นกู้ บจก. น�้ำตาลมิตรผล
หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
หุ้นกู้ บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1
หุ้นกู้ บมจ. เบทาโกร
หุ้นกู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
หุ้นกู้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
ประเภทที่ 2 ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม

ปี 2561
บาท

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

ราคายุติธรรม

ราคาทุน

164,806,000.00

160,000,000.00

167,195,000.00

160,000,000.00

45,788,836.71

45,295,119.90

51,005,000.00

47,487,602.20

225,090,000.00
31,863,000.00
10,265,000.00
51,763,000.00
10,125,000.00
9,789,000.00
30,201,000.00
61,402,000.00
60,535,500.00
20,580,000.00

220,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00

227,796,000.00
21,205,000.00
10,433,000.00
51,738,000.00
10,328,000.00
10,030,000.00
30,246,000.00
10,033,000.00
0.00
0.00

220,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00

   98,920,000.00 100,000,000.00 100,160,000.00 100,000,000.00
3,419,891,336.71 3,320,295,119.90 3,257,663,000.00 3,140,635,454.93
   99,596,216.81
117,027,545.07
3,419,891,336.71
3,257,663,000.00

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
    แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันชีวิต
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
    ไทย ไอซีที จ�ำกัด
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รายงานประจำ�ปี 2561

ปี 2560
บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

61,000,000.00

61,000,000.00

11,349,000.00
400,000.00

11,349,000.00
400,000.00

    2,000,000.00
74,749,000.00
  (2,000,000.00)
   72,749,000.00
3,492,640,336.71

    2,000,000.00
   74,749,000.00
              0.00
  74,749,000.00
3,332,412,000.00
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การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ ง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหุน้ สหกรณ์เป็นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ำกัด ทัง้ จ�ำนวน
ข้อผูกพัน
ณ วันสิ้นปี 2561 สหกรณ์มีเงินลงทุนที่น�ำไปค�้ำประกันการกู้ยืมเงินโดยการกู้ยืมเงินเบิกเกิน
บัญชีและกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่าง ๆ จ�ำนวน 3 ธนาคาร คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
2,760,000,000.00 บาท ประกอบด้วย ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) 880,000,000.00 บาท
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) 1,410,000,000.00 บาท และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
470,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายชื่อเงินลงทุน

หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
   60,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
110,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี
20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
175,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
15,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. อีซี่ บาย
20,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม
5,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
45,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เอสพีซีจี
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
80,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย
30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซเล่ย์
40,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 20,000,000.00
50,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 40,000,000.00
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
10,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ. เบทาโกร
รวม
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มูลค่า (บาท)

ค�้ำประกันธนาคาร

บมจ. ธนาคารทหารไทย
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

880,000,000.00
รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ล�ำดับที่

รายชื่อเงินลงทุน

มูลค่า (บาท)

ค�้ำประกันธนาคาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หุ้นกู้ บจก. น�้ำตาลมิตรผล
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
หุ้นกู้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน
หุ้นกู้ บมจ. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ค
หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนรถไฟและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
หุ้นกู้ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
หุ้นกู้ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

  50,000,000.00
50,000,000.00
80,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
180,000,000.00
80,000,000.00
340,000,000.00
210,000,000.00
45,000,000.00
20,000,000.00
95,000,000.00
70,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

รวม

1,410,000,000.00

									
ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อเงินลงทุน

พันธบัตรออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ปตท.
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

มูลค่า (บาท)

ค�้ำประกันธนาคาร

  10,000,000.00 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
15,000,000.00
”
10,000,000.00
”
50,000,000.00
”
60,000,000.00
”
20,000,000.00
”
10,000,000.00  
”
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ล�ำดับที่

รายชื่อเงินลงทุน

มูลค่า (บาท)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

หุ้นกู้ บมจ. ทุนธนชาต
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
หุ้นกู้ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

  30,000,000.00 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
60,000,000.00
”
20,000,000.00
”
10,000,000.00
”
10,000,000.00
”
30,000,000.00
”
5,000,000.00
”
50,000,000.00
”
80,000,000.00
”
470,000,000.00

รวม

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
      - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
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ค�้ำประกันธนาคาร

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

ระยะสั้น

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

437,744,421.67
42,930,663.25
635,156,972.90
   17,388,736.05
1,133,220,793.87

1,238,644,726.42
0.00
6,598,949,968.04
  239,431,013.41
8,077,025,707.87

255,370,108.39
41,224,872.25
599,358,119.56
18,158,374.75
914,111,474.95

  616,507,139.40
56,003.00
6,490,814,792.94
  255,943,983.82
7,363,321,919.16

1,736,210.75

0.00

996,968.00

0.00

    212,036.95)               0.00
   1,524,173.80               0.00
1,134,744,967.67 8,077,025,707.87

   (116,593.60(               0.00
     880,374.40               0.00
914,991,849.35 7,363,321,919.16

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

6. ลูกหนี้ - สุทธิ  ประกอบด้วย
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
- ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
- ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
ลูกหนี้ - สุทธิ
7. ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ - สุทธิ  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกค้างรับ - ปกติ
ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกค้างรับ - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ - สุทธิ
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ - สุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

21,557,154.27
0.00
  7,769,285.36
29,326,439.63

14,985,275.22
430,322.68
4,218,822,04
19,634,419.94

(8,704,274.70)
0.00
(4,691,772.71)
15,930,392.22

(4,449,447.02)
(86,064.54)
(2,948,940.33)  
12,149,968.05

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

37,312,443.25
       5,824.75
37,318,268.00
     (3,754.25)
37,314,513.75

36,644,072.78
           0.00
36,644,072.78
           0.00
36,644,072.78

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

83,115.32
  (83,115.32)
0.00

  142,140.75
(132,327.75)
9,813.00
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  (ต่อ)  ประกอบด้วย
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุส�ำนักงาน
เงินทดรองด�ำเนินคดี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบด้วย
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ปี 2560
บาท

487,855.55
403,183.60
1,270,495.40
2,161,534.55

499,638.09
391,631.48
  895,462.25
1,796,544.82

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

  12,198,731.86
(9,863,416.35)
2,335,315.51

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท

เงินมัดจ�ำ
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
ระบบจัดการเชื่อมโยงรอตัดจ่าย
รวม

  5,600.00
9,169.56
636,688.00
651,457.56

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รวม
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ปี 2561
บาท

  11,840,278.86
(9,007,751.41)
2,832,527.45

ปี 2560
บาท

    5,600.00
9,169.56
      0.00
14,769.56

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

682,000,000.00
682,000,000.00

450,000,000.00
450,000,000.00

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ในปี 2560 สหกรณ์มีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 800,000,000.00 บาท โดยมีหนุ้ กูม้ ลู ค่า 880,000,000.00 บาท
เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 682,000,000.00 บาท
• ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,225,000,000.00 บาท โดยมีหนุ้ กูม้ ลู ค่า 1,410,000,000.00 บาท
เป็นหลักประกัน และค�ำ้ ประกันโดยคณะกรรมการด�ำเนินการทัง้ คณะและผูจ้ ดั การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ไม่มยี อดคงเหลือ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) วงเงิน 452,500,000.00 บาท โดยมีพนั ธบัตรมูลค่า 10,000,000.00
บาท และหุน้ กูม้ ลู ค่า 460,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน และค�ำ้ ประกันโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ทัง้ คณะและผูจ้ ดั การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มยี อดคงเหลือ  

12. เงินรับฝาก  ประกอบด้วย
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์ 2
ออมทรัพย์ - เงินให้กู้สมาชิก
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์ส�ำรองค่าฌาปนกิจ
ประจ�ำ
ประจ�ำ - สมาชิกสมทบ
ออมทรัพย์ - สมาคมฌาปนกิจ
ออมทรัพย์พิเศษ - สมาคมฌาปนกิจ
รวม

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

  3,832,335.80
2,653,719.22
79,904,637.31
84,987,118.63
5,902,798,372.20
642,439,901.25
10,465,599.44
142,650,300.00
13,397,500.00
788,645.01
     9,218,486.94
6,893,136,615.80

4,498,494.54
2,938,467.12
73,247,412.60
80,453,645.08
5,285,558,415.00
663,882,391.77
9,878,982.12
139,700,077.00
14,874,500.00
0.00
              0.00
6,275,032,385.23
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13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท

โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอน�ำส่ง
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
ค่าน�้ำประปาค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าวัสดุส�ำนักงานค้างจ่าย
ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย
ค่าด�ำเนินคดีความค้างจ่าย
ค่าประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย
ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย
เงินประกันสัญญาจ้าง
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย
รวม
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6,700.00
39,601.75
44,832.00
139,630.38
1,400.00
12,000.00
32,000.00
9,440.00
150,000.00
20,388.00
180,000.00
167,219.29
11,833.89
0.00
1,054,651.02
4,145,495.88
17,120.00
15,540.00
2,000.00
6,224.00
73,027.50
14,605.50
309,207.50
498,104.10
   30,565.62
6,981,586.43

ปี 2560
บาท

6,700.00
39,513.54
46,236.00
129,480.38
1,800.00
10,000.00
32,000.00
2,750.00
125,000.00
19,422.00
180,000.00
159,772.14
11,628.64
96,300.00
808,845.67
4,124,880.92
3,852.00
15,520.00
0.00
0.00
76,505.00
14,605.50
314,407.50
212,027.38
   27,997.62
6,459,244.29
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14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
ทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
รวม

ปี 2561
บาท

   38,123,973.44
41,702,871.95
10,359,671.30
30,486,800.19
5,097,635.41
2,998,444.56
12,490,000.00
141,259,396.85

15. ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท

ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

119,760,045.07
(17,733,055.31)
102,026,989.76

ปี 2560
บาท

   30,075,850.94
35,582,049.08
7,130,800.30
25,051,669.79
4,597,635.41
3,392,944.56
   9,590,000.00
115,420,950.08

ปี 2560
บาท

   23,222,817.10  
96,537,227.97
119,760,045.07

16. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
      สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง พ.ศ. 2550 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง การก�ำหนด
อัตราการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งก�ำหนดให้สหกรณ์
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุน   
ประจ�ำปี 2561
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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แบบ RQ2
รายงาน-ระดับสหกรณ์
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

			
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
		

ระดับชั้นคุณภาพ

สภาพแวดล้อมการควบคุม
ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจเงินรับฝาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้เงินกู้
สมาชิกและทุนเรือนหุ้น
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ระบบการติดตามและประเมินผล
สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โดย นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์ ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน
15 มกราคม 2562
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ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 เป็นเงิน  
แก้เป็น 479,354,362.53 (สีร่ อ้ ยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมืน่ สีพ่ นั สามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)
และคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32 ดังนี้
รายการจัดสรรก�ำไรสุทธิ
1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์
    1.1  เงินส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
    1.2  ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2. จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
    2.1  เงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วในอัตราร้อยละ 5.25
    2.2  เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบี้ยที่สมาชิก
          จ่ายให้สหกรณ์ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20.00
3. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่างๆ ในรูปของสวัสดิการ
และสาธารณประโยชน์อื่นๆ
3.1  ทุนรักษาระดับเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองของทุนเรือนหุน้
     3.2  ทุนสาธารณประโยชน์
     3.3  ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
     3.4  ทุนส่งเสริมการศึกษา
     3.5  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
     3.6  ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน
4. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ในรูปของเงินโบนัส
    (ข้อบังคับก�ำหนดให้จัดสรรไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ)
รวม

ประจ�ำปี 2561
ประจ�ำปี 2560
จ�ำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ�ำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ
61,147,681.22
61,117,681.22
30,000.00
365,388,194.43
263,893,822.50

12.76

76.22

101,494,371.93
41,408,486.88
15,308,486.88
1,000,000.00
19,000,000.00
3,000,000.00
100,000.00
3,000,000.00
11,410,000.00
479,354,362.53

58,158,027.11
58,128,027.11
30,000.00
341,377,245.02
248,896,197.54  

12.76

74.88

92,481,047.48
8.64

9.98

2.38

45,520,822.87
6,120,822.87
9,000,000.00
22,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
2,900,000.00
10,850,000.00

100.00

455,906,095.00

100.00

หมายเหตุ  ยอดเงินทุนคงเหลือและเงินส�ำรอง 31 ธันวาคม 2561
1 เงินส�ำรองตามกฎหมาย (1.1)
579,555,839.39
2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (3.1)
41,702,871.95
3 ทุนสาธารณประโยชน์ (3.2)
38,123,973.44
4 ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก(3.3)
30,486,800.19
5 ทุนส่งเสริมการศึกษา (3.4)
10,359,671.30
6 ทุนส่งเสริมเพื่อขยายกิจการ (3.5)
   5,097,635.41
  
7. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน (3.6)
12,490,000.00
8. ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว
   2,998,444.56
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561

2.38

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

...............................................................................................................................................
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เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายและ
ประมาณการรายรับประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จัดท�ำประมาณการรายจ่าย
และประมาณการรายรับ ประจ�ำปี 2562 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559-2563 ดังนี้

ประมาณการรายจ่ายจ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
หมวดงบด�ำเนินการ ประกอบด้วย
1. เงินเดือนและสวัสดิการ
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง

งบประมาณ
ปี 2561

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2562

22,550,000.00 20,371,002.25 24,602,000.00
18,300,000.00 17,060,230.00 20,002,000.00 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และจัดจ้าง

เจ้าหน้าที่ เพิ่มอีก 1 อัตรา

1.2 เงินสวัสดิการ

1,100,000.00

983,715.25

1,200,000.00 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และ

1.3 เงินประกันสังคม
1.4 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
1.5 เงินชดเชย

450,000.00
2,200,000.00
500,000.00

279,838.00
2,047,219.00
  -

500,000.00 เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
2,400,000.00 เพือ่ สมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
500,000.00 ส� ำ รองจ่ า ยกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ อ อก

2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1 เงินรางวัลสมาชิก

13,330,000.00
1,900,000.00

จากงาน

9,935,092.41 13,640,000.00
1,580,900.00 1,900,000.00 เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก

500,000.00

340,687.30

500,000.00

2.3 ค่าอาหารนอกเวลาท�ำการ
2.4 ค่าเบี้ยประชุม

90,000.00
1,800,000.00

59,080.00
1,605,500.00

90,000.00
1,800,000.00

2.5 ค่าตอบแทนบุคลากรและ
ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

3,500,000.00

2,439,530.00

3,500,000.00

2.2 ค่ารับรอง

98

ค่าการศึกษาบุตร

คนละ 100.- บาท และของทีร่ ะลึกแก่
สหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม
ค่าใช้จ่ายในการรับรอง เช่น รับรอง
สมาชิก และสหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม
ค่าอาหารนอกเวลาท�ำการปฏิบัติงาน
ส� ำ หรั บ การประชุ ม เช่ น คณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท�ำงานฝ่ายต่างๆ
ค่ า ตอบแทนตั ว แทนหั ก เงิ น ประจ� ำ
หน่ ว ย ที่ ป รึ ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ และ
ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2561
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หมวดรายจ่าย
2.6 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ภายนอก
2.7 ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบ
กิจการ
2.8 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
2.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

งบประมาณ
ปี 2561

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2562

150,000.00

150,000.00

150,000.00 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

   180,000.00

180,000.00

180,000.00 ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ

400,000.00
350,000.00

210,790.00
203,800.70

400,000.00 ค่าสือ่ สิง่ พิมพ์และการประชาสัมพันธ์
350,000.00 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท

2.10 ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุง
รักษาครุภัณฑ์

700,000.00

249,442.44

700,000.00

2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

400,000.00

297,574.57

400,000.00

2.12 ค่ารักษาความปลอดภัย
และความสะอาด
2.13 ค่าด�ำเนินคดีความ

130,000.00

80,082.00

130,000.00

600,000.00

473,006.47

800,000.00

2.14 ค่าแบบพิมพ์

850,000.00

761,420.30

900,000.00

2.15 วัสดุส�ำนักงาน

1,100,000.00

888,435.11

1,100,000.00

2.16 ค่าหนังสือพิมพ์
2.17 ค่าเช่าช่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย

30,000.00
50,000.00

14,030.00
642.00

30,000.00
50,000.00

120,000.00

113,679.68

130,000.00

2.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2.20 ค่าจัดเก็บเอกสาร

250,000.00
150,000.00

114,741.86
119,694.48

250,000.00
200,000.00

80,000.00

52,055.50

80,000.00

2.21 ค่าระบบโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส
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ต่างๆ ของธนาคาร
ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งาน เช่ น ลิ ฟ ต์
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่า
น�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาจ่าย จ่ายร่วมกันกับ 6
หน่วยงานในอาคารสมานฉันท์
ค่าใช้จา่ ยในการติดตามและบังคับหนี้
ตามสัญญา
แบบพิ ม พ์ ใ ช้ ใ นงานสหกรณ์ เช่ น
ค�ำขอกู้ สมุดคู่ฝาก สัญญาเงินกู้ ฯลฯ
เป็นค่าวัสดุของใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นกับส�ำนักงาน เช่น กระดาษ
หมึกพิมพ์ วัสดุสำ� นักงาน วัสดุเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ แสตมป์
เพื่อเป็นการบริการสมาชิก
ค่ า ดู แ ลโดเมน และค่ า เช่ า พื้ น ที่
อินเตอร์เนต
ค่ า เบี้ ย ประกั น ส� ำ หรั บ การน� ำ เงิ น
ไปฝากและค่าเบี้ยประกันอื่นๆ
ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าจัดเก็บเอกสารทางบัญชี การเงิน
และสัญญาต่างๆ
ส� ำ หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ชื่ อ มต่ อ ระบบ
โทรศัพท์ตอบรับ

99

หมวดรายจ่าย
3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าไฟฟ้า
3.2 ค่าน�้ำประปา
3.3 ค่าโทรศัพท์
4. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

งบประมาณ
ปี 2561

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2562

680,000.00
561,316.82
763,000.00
500,000.00
393,493.44
550,000.00 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน
30,000.00
20,426.11
33,000.00 ค่าน�้ำประปา 12 เดือน
150,000.00
147,397.27
180,000.00 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน
14,500,000.00 13,270,545.01 17,850,000.00 ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ การประชุ ม ใหญ่

สามัญประจ�ำปี
800,000.00
588,127.01
800,000.00
4.1 ค่าพิมพ์รายงานประจ�ำปี
และเอกสารการเลือกตั้ง
4.2 ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วม 13,000,000.00 12,221,143.00 16,300,000.00
ประชุมใหญ่
150,000.00
109,681.00
200,000.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการเช่า และ
จัดสถานที่
350,000.00
265,200.00
350,000.00
4.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ในการประชุมใหญ่
50,000.00
6,204.00
50,000.00
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การจัดประชุมใหญ่
150,000.00
80,190.00
150,000.00
4.6 ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์
			
หมวดงบลงทุน ประกอบด้วย
5,428,000.00
358,453.00 5,994,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์
180,000.00
156,420.00
180,000.00 ซื้อจ�ำนวน 4 เครื่อง ทดแทนของเดิม
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2552, 2555
18,000.00
12,420.00
  5.2 เครื่องเสียงแบบพกพา
10,000.00
4,290.00
5.3 เครื่องบันทึกเสียง
25,000.00
20,865.00
35,000.00
5.4 เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2557
50,000.00
38,413.00
60,000.00 ซื้อจ�ำนวน 3 เครื่อง ทดแทนของเดิม
5.5 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2556
95,000.00
80,464.00
  5.6 เครื่องเชื่อมโยงสัญญาน
ไร้สาย
50,000.00
45,581.00
245,000.00 ซื้อจ�ำนวน 7 เครื่อง ส�ำหรับฟอก
5.7 เครื่องฟอกอากาศ
อากาศที่ส�ำนักงาน เมื่อสมาชิกมาใช้
บริการจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์
15,000.00 ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเคาน์เตอร์
5.8 เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย
เซอร์วิส ไว้ส�ำหรับบริการสมาชิก
50,000.00
5.9 เครื่องพิมพ์ Pass Book
ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม
ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2551
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งบประมาณ
ปี 2561

หมวดรายจ่าย

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2562

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2562

5.10 เครื่องพิมพ์ Inkjet

30,000.00 ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม

5.11 เครื่องนับธนบัตร

160,000.00 ซื้อจ�ำนวน 2 เครื่อง ทดแทนของเดิม

ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2556

ที่ช�ำรุด

5.12 เก้าอี้เจ้าหน้าที่

84,000.00 ซื้อจ�ำนวน 14 ตัว ทดแทนของเดิมที่

5.13 เครื่องปรับอากาศ

72,000.00 ซื้อจ�ำนวน 2 ตัว ทดแทนของเดิมที่

5.14 เก้าอี้ห้องประชุมเล็ก

48,000.00 ซื้อจ�ำนวน 8 ตัว ทดแทนของเดิมที่

5.15 เครื่องแฟกซ์

15,000.00 ซื้อจ�ำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม

ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2557

ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2542

ช�ำรุด

5,000,000.00

5.16 ที่ดินหรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ช�ำรุด ซื้อเมื่อปี 2556

5,000,000.00 จากการขายทอดตลาดของลูกหนี้

สหกรณ์

หมวดงบกลาง ประกอบด้วย

6. รายจ่ายอื่นๆ

รวม

-

500,000.00

-

500,000.00 เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และมี ค วามจ� ำ เป็ น

เร่งด่วน อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก

56,988,000.00 44,496,409.49 63,349,000.00

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี 2562
รายการ

ประมาณการรายรับ :• ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม (1)
• ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม (2)
• ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นๆ (3)
• รายรับอื่นๆ (4)
ประมาณการรายจ่าย :• ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ์ (5)
• ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร (6)
• รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย 2562 (7)
• รายจ่ายอื่นๆ (8)
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย
รายงานประจำ�ปี 2561
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จ�ำนวนเงิน
บาท

   500,000,000.00
65,000,000.00
150,000,000.00
     100,000.00
   210,000,000.00
25,000,000.00
63,349,000.00
3,000,000.00

บาท

715,100,000.00

301,349,000.00
413,751,000.00
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หมายเหตุ (1) เงินให้สมาชิกกู้ยืมระหว่างปี ประมาณ 7,500,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.45-6.95 ต่อปี
(2) เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม ระหว่างปี 2562 ประมาณ 1,700,000,000.00 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 ต่อปี
(3) เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ระหว่างปี 2562 ประมาณ 4,500,000,000.00 บาท  
อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยร้อยละ 0.50-5.58 ต่อปี
(4) รายรับอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, รายได้เบ็ดเตล็ดฯ
(5) เงินรับฝากจากสมาชิก ระหว่างปี 2562 ประมาณ 6,800,000,000.00 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25-3.85 ต่อปี
(6) เงินกู้ยืมธนาคาร ระหว่างปี 2562 ประมาณ 700,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.20-2.45 ต่อปี
(7) ประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปี 2562 เป็นเงิน 63,349,000.00 บาท
(8) รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา อาคาร และอุปกรณ์ส�ำนักงานฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2562
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

102

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

10
ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ก�ำหนดวงเงินกูย
้ ม
ื หรือ
การค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2562

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 56 (5) ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ส�ำหรับปีหนึง่ ๆ
ไว้เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม
ส� ำ หรั บ ปี 2562 สหกรณ์ ข อก� ำ หนดวงเงิ น การกู ้ ยื ม หรื อ การค�้ ำ ประกั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ทุนหมุนเวียนเกิดสภาพคล่อง จ�ำนวน 8,700,000,000.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือ
การค�ำ้ ประกันของสหกรณ์  พ.ศ. 2561 ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน
ของสหกรณ์
ฯลฯ
7.2.2  ก�ำหนดค่าสัมประสิทธิใ์ นการค�ำนวณวงเงินการกูย้ มื ของสหกรณ์ แยกตามประเภท
ของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ประเภทออมทรัพย์   ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์
ฯลฯ
ปี 2561  สหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน  5,230,402,700.00 บาท และทุนส�ำรอง    
เป็นเงิน 579,555,839.39 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 5,809,958,539.39 บาท
ฉนั้น ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 จ�ำนวนเงิน 5,809,958,539.39 x 1.5 = 8,714,937,809.08 บาท
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั กิ ำ� หนดวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2562
จ�ำนวน 8,700,000,000.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ขอเสนอการจ้างผู้สอบบัญชี  
ประจ�ำปี 2562 ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด พ.ศ. 2543          
ข้อ 56 (7) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562  ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงการปฏิบัติงาน งานสอบบัญชี การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี  
การรายงานสอบบัญชี ข้อมูลอื่นๆ จ�ำนวน 2 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้
1. นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365 และนายมนตรี   
ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 เป็น ผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน จาก บริษัท มนตรีสอบบัญชี
และกฎหมาย จ�ำกัด เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวนเงิน 150,000.00 บาท (หนึง่ แสนห้าหมืน่
บาทถ้ ว น) โดยจะเข้ า ตรวจสอบบั ญ ชี ด ้ ว ยตนเองอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2-5 ครั้ ง และมอบหมายให้
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 2-4 วันท�ำการ โดยมี
จ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 4-5 คน มีการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ และรายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
2. นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4295 จาก บริษัท ส�ำนักงาน
ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวนเงิน  200,000.00 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งๆ ละครั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะส่งพนักงานไม่น้อย
กว่า 2 คน มีการรายงานการสอบบัญชีระหว่างปีส�ำหรับรายไตรมาสให้สหกรณ์ทราบ และรายงานการ
สอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ในการนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประจ�ำปี  2562  โดยค�ำนึงถึงการบริการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ  การเข้าปฏิบตั งิ านสอบบัญชี  ผลงานการ
ตรวจสอบ ความสามารถในการตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาคัดเลือก
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด

104

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

จึงเห็นควร คัดเลือกนางสาวฉัตราภรณ์  ลีลคั รานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10365
และ นายมนตรี  ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรองอีก 1 คน จาก บริษัท
มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562 และก�ำหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชี จ�ำนวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4295 จาก บริษัท ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง
2562

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี
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.......................................................................................................................................................................
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พิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝาก
หรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
มติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 มีข้อความส�ำคัญ ดังนี้
ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูร้ บั รอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต       
ฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ นี่ ติ บิ คุ คลเฉพาะกิจเป็นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4. การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อน
วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ข้อ 6.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

106

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 มีทุนส�ำรองจ�ำนวน 579 ล้านบาทเศษ รวมกับวงเงิน
ที่จะได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 อีกจ�ำนวน 61 ล้านบาทเศษ รวมเป็นเงิน 640 ล้าน
บาทเศษ
เพือ่ ให้การบริหารการลงทุนของ สอ.ศธ. เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มัน่ คง และเกิด
ผลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการด�ำเนินการของ สอ.ศธ. น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) จ�ำนวนเงิน
640 ล้านบาท ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
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เรื่องพิจารณาอนุมัติการท�ำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ ให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ข้อมูลส่วนตัว และทราบความเคลือ่ นไหว
ในการท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Mobile Application) และระบบ Website ของสหกรณ์ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ทุนเรือนหุ้น
เงินฝาก  เงินกู้ ข้อมูลการค�้ำประกัน เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ผู้รับผลประโยชน์ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
นอกจากนี้สมาชิกสามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองผ่านระบบ Website ของสหกรณ์ โดย
สามารถพิมพ์ย้อนหลังได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน
บัดนี้ สหกรณ์ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สหกรณ์จึงของดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ส่ ง ให้ ส มาชิ ก เป็ น รายเดื อ น เนื่ อ งจากในการพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ แต่ ล ะเดื อ นจะมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยประมาณ
20,000.- บาท    
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ พิจารณาอนุมตั ยิ กเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์แทน
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก

รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายประสิทธิ์
นายอ�ำนวย
นายมาลัย
นายดิเรก
นายวิวัฒน์พงศ์
นายมงคล
นายสมพงษ์
นางสาวสิริอิสรีย์
นายโสภณ
นางก�ำไล
นายสมบัติ
นายราฆพ
นางณัฐฐิตา
นางสาวเพชรี
นางระเบียบ
นายไพศาล
นางสาวทัศนีย์
นายสมหวัง
นายนิวัฒน์
นายประสพ
นางสุบงกช
นายนิกร
นายพิทักษ์
นายเศกสรรค์
นายอดุลย์
นายประสงค์
นางสาวพรทิพย์
นายไพฑูรย์
นายมงคล
นางสาวเฉลิมศรี
นายสุรชาติ
นางสาวสุภาพร
นายสุนทร

นิลทรัตน์
บุญช้วน
บุญรอด
สมยา
เจริญนิธิปัญญา
ศรีไพรวรรณ
สิทธาจารย์
บุณยกิตติโกวิท
มนูรัษฎา
ศรีจามร
ทัศบุตร
โพธิเวส
สวัสดิ์ศุภผล
พิกุลน้อย
คิมพงษ์
ประทีปทอง
มังคะลา
มุ่งเกี้ยวกลาง
นุชน้อมบุญ
ประดับพลอย
เชยกลิ่น
คชพงศ์
เฉลิมเล่า
ผลนัย
นิราช
ทองค�ำ
ด่านสมบูรณ์
นันตะสุคนธ์
บุญกว้าง
สุขแสงจันทร์
ธรรมรักษ์
วีระพันธ์ยานนท์
สิงห์หลอด

สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด
สมาชิกสังกัด

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

34. นายชัยโย

อนุเกตุ

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

มณีทอง
กาญจนรัศมี
ประดิษฐพงศ์
อ่อนกัน
อัศวนุภาพ
อาทิตย์ทอง
สินสืบผล
พยุงวงศ์
บุญเจริญ
วงศ์คงสัน
วิบูลย์ศรินทร์
ชูวงษ์
สัตยานนท์
มะลิกุล
โอสถานนท์
บุญสรวย
ต๊ะปินตา
พิทักษ์วาตินนท์
ผดุงศรี
ปัถวี
โพธิ์สอน
จันทร์ท่ามอญ
เสนาจักร
กาญจนเชฐ
ดวงพร
ทิพยุทธ์
สุเมธอธิคม
วิมุกตายน
ม่วงรอด
นาคสัมฤทธิ์
เผือกภู่
สุขสุสร
เย็นแข
พลพนาธรรม
มหาบรรพต
เอี่ยมเจริญ

นางสาวร่มเกล้า
นางสาวนวพรรณ
นางสาววารุณี
นายสนั่น
นายสมชาย
นางสุวินัย
นางสาวนงลักษณ์
นายพนัส
นางวัชรี
นายพนม
นายด�ำรงค์
นายบุญส่ง
นางธีรพร
นางวัจนา
นางสุมน
นายพิสิทธ์
นายวีระวุฒิ
นายณรงค์
นายอภัย
นายส�ำรวย
นางบุญส่ง
นายสุเทพ
นายธนพงษ์
นายพิชิต
นายสุชิน
นางบุญลักษณ์
นางสายธาร
นางสาวอุทัยวรรณ
นายบุญจันทร์
นายสุรสิทธิ์
นายแก้ว
นายส�ำเรียง
นางสาวผาณิต
นางภัทรภร
นายชาลี
นายณัฐฐกิตติ์

สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สมาชิกสังกัด กรมพลศึกษา
สมาชิกสังกัด กรมพลศึกษา
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สมาชิกสังกัด ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมาชิกสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ส�ำหรับสมาชิกทีม่ อี ายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์  เมือ่ ท่านมีอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์  ให้ยน่ื ค�ำร้อง
ขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
สมาชิกไม่ต้องรอเกษียณอายุราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
• สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้รับเงินจ�ำนวน
5,000.- บาท
• สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงินจ�ำนวน
10,000.- บาท
• สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจ�ำนวน 15,000.- บาท
ในกรณีที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับ
โอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค�ำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก เลขที่บัญชี
12-xxxxx  ภายใน 3 วันท�ำการ

สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร

การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
สมาชิกทีม่ ไิ ด้รบั เงินสวัสดิการอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์สามารถใช้สทิ ธิน์ ไี้ ด้ โดยสมาชิกมีอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบอายุ 25 ปี มีสทิ ธิขอรับเงินสวัสดิการภักดีตอ่ องค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
• อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้รับเงินจ�ำนวน 2,500.- บาท
• เงินค่าตอบแทนร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000.- บาท
เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร  
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่ทางราชการออกให้หรือบัตรประจ�ำตัวสมาชิกสหกรณ์
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
		

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547) สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จากที่มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 400 คน เพิ่มเป็น
8,307 คน (ณ 31 ธ.ค. 61) นับว่าเป็นการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของเพื่อน
สมาชิกที่ให้ความส�ำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์
ประมาณ 234,200.00 บาท
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ� ำ กั ด
บริหารงานโดยคณะกรรมการด�ำเนินการซึ่งปัจจุบันเป็นชุดที่ 8 ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เลือกตั้งจาก
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จ�ำนวน 16 คน มีทปี่ รึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ จ�ำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 2 คน ซึ่งด�ำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ  
นอกจากนี้สมาคมยังได้มีการจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ร่วมบ�ำเพ็ญบุญสร้างกุศลร่วมกัน ในงานเทศน์มหาชาติ  
เวสสันดรชาดก เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชุมคุรสุ ภา โดยได้รบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์ครั้งนั้น ได้น�ำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.  
ล�ำดับทุนที่ 3707 สมาชิกสามารถร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมได้ และบริจาคให้แก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนสอนคนตาบอด ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่
จังหวัดเพชรบุรแี ละได้จดั กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟนอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟคลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
น�ำรายได้ทูลเกล้า ถวายมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระผม พร้อมด้วยกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สมาคม ขอขอบคุณสมาชิกที่
ช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกด้วยกัน และให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดเพื่อสมาชิกด้วยดี
โดยตลอด ความก้าวหน้า มั่นคง ขององค์กรที่ได้รับความส�ำเร็จ เพราะสมาชิกเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญ
ในนามของผู้บริหารทุกคนสัญญาว่าจะบริหารสมาคมให้เกิดความเจริญตลอดไป สุดท้ายนี้ ใคร่ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองสมาชิกทุกท่านให้มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้ประสบความ
ส�ำเร็จดังที่ปรารถนา ตลอดไป
(นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ขอเชิญชวน
1. สมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเพือ่ นสมาชิก ผูส้ มัครสมาชิกสมาคมต้องเป็น
สมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิกจ�ำนวน 8,307 คน
		 จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 234,200.00 บาท

		
เอกสารการสมัครสมาชิก
1. ใบสมัคร ตามแบบที่สมาคมก�ำหนด
2. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ
3. ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่รัฐออกให้
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
5. ค่าสมัคร 100.00 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 150.00 บาท
		 การช�ำระค่าสงเคราะห์
สมาชิกสามารถช�ำระได้ ดังนี้
1. หักจากเงินเดือนต้นสังกัด ส�ำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจ�ำ
2. หักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ (เล่มสีส้ม) ส�ำหรับสมาชิกหน่วยสหกรณ์
และสมาชิกสมทบ
3. ช�ำระด้วยเงินสดที่สมาคม ส�ำหรับสมาชิกที่ไม่หักจากต้นสังกัด
2. การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  
ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ
โทร. 02-2825609, 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

114

รายงานประจำ�ปี 2561
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รายชื่อที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ
และเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายจรูญ		
นายไพบูลย์		
นายชินภัทร		
นายเชาว์เลิศ 		
นายทองเปรม		

ชูลาภ			
เสียงก้อง		
ภูมิรัตน		
ขวัญเมือง		
จตุรานนท์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
1. นายเอนก

ศรีส�ำราญรุ่งเรือง

นายกสมาคม

2. นายวิชิต

สุวรรณรัตน์

อุปนายกสมาคม คนที่ 1		

3. นายปัญญา

สุพรรณพิทักษ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 2		

4. นายสุภาพ

เคียนทอง

อุปนายกสมาคม คนที่ 3

5. นายพูลลาภ

อินทรนัฏ

อุปนายกสมาคม คนที่ 4

6. นางจิรวรรณ

วุฒิสวัสดิ์

กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

7. นายวิโรจน์

ใจอารีรอบ

กรรมการด้านกฎหมาย

8. นายอดุลย์

ช้วนรักธรรม

กรรมการและนายทะเบียน

9. น.ส.สายสมร

สุกฤตยานันท์

กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน		

10. น.ส.บุญเพียร

ชูโรจน์

กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน		

11. นายเมธา

อุทัยพยัคฆ์

กรรมการและปฏิคม		

12. ผศ.ดร.รสสุคนธ์

ศุนาลัย

กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

13. นางจิรัตติกาล

ทองสวัสดิ์

กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

14. นางสมจิตร

ธัมวิสุทธิวรากร

กรรมการและเหรัญญิก

15. นายอนุทิน

ค�ำคม

กรรมการและเลขานุการ

16. นางดวงเดือน

สายสมบัติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. นางกฤษณา

ยืนยง

ปฏิบัติงานสมาคมและผู้ประสานงาน

18. นางสาววราภรณ์ หอมเนียม

เจ้าหน้าที่สมาคม

ส�ำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2561
ที่ปรึกษา
นายจรูญ		 ชูลาภ
นายไพบูลย์		 เสียงก้อง
นายชินภัทร		 ภูมิรัตน
นายปราโมทย์		 สรวมนาม
นายเชาว์เลิศ		 ขวัญเมือง

คณะกรรมการ
นางจิรัตติกาล

ทองสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

นายอดุลย์

ช้วนรักธรรม

รองประธานกรรมการ

นายพูลลาภ

อินทรนัฏ

กรรมการ

นายเมธา

อุทัยพยัคฆ์

กรรมการ

นายวิโรจน์

ใจอารีรอบ

กรรมการ

นายทรงธรรม

กาญจนพิบูลย์

กรรมการ

นายเอนก

ศรีส�ำราญรุ่งเรือง

กรรมการ

นางดวงเดือน

สายสมบัติ

กรรมการ

นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางนพมาศ

แก้วแหยม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุภกร

ชาญศิริวิริยกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5

การท�ำธุรกรรมผ่านระบบ Bill Payment
ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

การทําธุรกรรมผ่านระบบ Billpayment ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุ งไทย

1) ให้เลื อก COMP CODE เป็ น 7323
2) ระบุเลขสมาชิ กในช่อง Ref.1

2.1 กรณี เลขสมาชิ กไม่ถึง 5 หลัก เช่น ทะเบียนสมาชิ ก 43 ก็ให้ระบุเป็ น
2.2 กรณี เลขสมาชิ กที่มี “พ” ตามหลัง เช่น 45พ ก็ให้ระบุเป็ น

0

0

0
0

0
4

0
5

4

ไม่ต้องใส่ตัวอักษร

2.3 กรณี เลขสมาชิ กที่ข้ ึ นต้นด้วย “สท” เช่น สท0045 ให้เปลี่ ยนจาก “สท” เป็ น “99”

9

3) ระบุรหัสวัตถุ ประสงค์ ( Ref.2 ) และเลขบัญชี หรื อเลขสัญญาที่ต้องการทํารายการ
3.1 กรณี ต้องการฝากเงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษเลขที่บญั ชี 001-11-00333 ให้ระบุเป็ น
3

3

3

3.2 กรณี ต้องการชําระใบเสร็จประจําเดื อนให้ระบุเป็ น 0

1

0

0

0

2

0

0

1

1

1

0

0

3.3 กรณี ต้องการชําระเงินกู ส้ ามัญเลขที่สญ
ั ญา สม6105464 ให้ระบุเป็ น 0186105464
0

1
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0

0

4

5

การท�ำธุรกรรมผ่านระบบ Bill Payment

ที่หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
การทําธุรกรรมผ่านระบบ Billpayment ที่หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุ งไทย

1
ใส่บตั รธนาคารกรุ งไทย แล้วป้อนรหัสผ่าน

3

เมนู หน้าถัดไปให้เลือกเมนู “ชําระค่าบริ การ/เติมเงิ นมื อถือ”

5

เมนู หน้าถัดไปให้เลือกเมนู “ระบุรหัสบริ ษทั ”

2
เมนู หน้าที่ 1 ให้เลือกเป็ นเมนู “บริ การ

เมนู หน้าถัดไปให้เลือกเมนู “ระบุรหัสบริ ษทั ”

4

6

เมนู หน้าถัดไปให้เลือกประเภทบัญชีเป็ น “ออมทรัพย์ / SAVINGS”

7
เมนู ถดั ไปรหัสบริ ษทั ให้ทา่ นป้อนรหัสเป็ น 7323 แล้ว

9

ให้ทา่ นป้อนจํานวนเงิ นทีต่ อ้ งการชําระ เลือกถูกต้องเลือก

8
ให้ทา่ นระบุเลขสมาชิกตามด้วย “จุด” ( . ) และตามด้วยวัตถุประสงค์

10

ระบบจะให้ยืนยันการทํารายการ ให้เลือกถูกต้องเลือก

การท�ำธุรกรรมผ่านระบบ Bill Payment
ที่ Application KTB Netbank

2
1

เข้า Application
ของธนาคารกร ุงไทย

4

3

5

6

สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึ กษา
ธิการ จํากัด ( 7323 )

7

ใส่เลขสมาชิ ก

8

ใส่รหัสวัตถ ุประสงค์
11

9
10

ใส่จํานวนเงิ น

วิธีสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

1

เข้าไปที่เว็บไซด์ “www.moecoop.com”

2

6

กด “ระบบสมาชิกออนไลน์”

4

ใส่ เลขสมาชิก

5

ใส่ เลขบัตรประชาชน
7

เลือก

7
3

5

เลือก “สมัครใช้บริ การ”

กรอกข้อมู ลเพื่อ “ตรวจสอบความเป็ นสมาชิก”

เพี ยงแค่น้ ีกเ็ สร็จ
8
9
10
11

ใส่ เบอร์มือถื อ
ใส่ อีเมล

เรี ยบร้อยแล้วจ้า

กํ าหนดรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

12

กรอกข้อมู ลเพื่อสมัครแล้ว กด “ตกลงสมัคร”

122

รายงานประจำ�ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

วิธีติดตั้ง MOECOOP Mobile Application

1

เปิ ดแอปพลิเคชัน่ และคลิก “สมัครใช้ บริการ”

3

ใส่ เลขสมาชิก

4

ใส่เลขบัตรประชาชน

2

5

ยอมรับ “เงื่ อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก”

6

ใส่ อีเมล

7

ใส่ เบอร์โทรศัพท์

8

กํ าหนดรหัสผ่าน

9

ยืนยันรหัสผ่าน
10

กรอกข้อมู ลเพื่อ “ตรวจสอบการสมาชิก”

11

ยื นยันการทํารายการ กด “ยื นยันความถูกต้ อง”
13
14
15

กรอกข้อมู ลเพื่อ “สมัครใช้ บริการ”

12

ทํารายการสํ าเร็จ กด “ตกลง”

ใส่ เลขสมาชิก
ใส่ รหัสผ่าน

16

ตั้งรหัส
และ
ยืนยันรหัส

รายงานประจำป 2561

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด

