
 
 
 
 
 

 

 

รายงานประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 5 จ ากัด 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

ณ หอ้งดุสิตา อาคารอากาศค ารณ กองบนิ 5 
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          สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จ ำกัด 
                    WING 5 SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
                     ๑๓๕ หมู่ ๕ ต ำบลเกำะหลัก อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 
                     โทร.๐ ๓๒๖๐ ๔๕๒๖, ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ กด ๖-๐๔๗๔, ๖-๐๔๗๕ โทรสำร ๐ ๓๒๖๐ ๔๕๒๖  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่  สอ.  ๑๒๑ / ๒๕๖๓ 

     ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

เรียน  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จ ำกัด  

ด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จ ำกัด ขอเชิญสมำชิกเข้ำประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องดุสิตำ อำคำรอำกำศค ำรณ 
กองบิน ๕ เพื่อทรำบ และพิจำรณำกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

วำระที่ ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

วำระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

วำระที่ ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทรำบ 
  ๓.๑  รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่ และลำออก ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ๓.๒  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ๓.๓  รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

วำระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ 
  ๔.๑  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ๔.๒  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
  ๔.๓  พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๔.๔  พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๔.๕  พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๔.๖  พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๔.๗  พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 วำระที่ ๕  เรื่อง  ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 

 วำระที่ ๖  เรื่อง  อื่นๆ 

                   จึงเรียนเชิญสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
 

                                                                   น.ต.  
                                                                             กรรมกำรและเลขำนุกำร  

         สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด 
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ก ำหนดกำรวันประชุมใหญส่ำมัญ ประจ ำป ี๒๕๖๓ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กองบิน ๕ จ ำกัด 
ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องดุสิตำ อำคำรอำกำศค ำรณ บน.๕                     

 

เวลำ  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. -  สมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด  ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
เวลำ  ๑๓.๓๐ น. -  ประธำนกรรมกำรฯ เดินทำงถึงห้องประชุม 
   -  เลขำนุกำรฯ บอกแสดงควำมเคำรพ 
   -  ประธำนกรรมกำรฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม พร้อมกับแนะน ำ 
      แขกภำยนอกที่เรียนเชิญไว้ และให้เกียรติเข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ 
   -  เลขำนุกำรฯ เริ่มด ำเนินกำรประชุมตำมวำระ 
เวลำ  ๑๕.๓๐ น. -  ปิดกำรประชุม 
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สำรบัญ 
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2 ระเบียบวำระที่ 2 เรือ่ง  รบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ  
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 4.7  พิจำรณำเลือกต้ังคณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2564 44 – 45 
   
5 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง  ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

                         และผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
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6 ระเบียบวำระที่ 6 เรือ่งอืน่ ๆ 48 – 49 
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คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด 
ชุดท่ี 38 ประจ ำปี 2563 

 

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ 
ประธำนกรรมกำร 

 

  

 

  

 

  

 
น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร ์
รองประธำนกรรมกำร 1  

(ผู้จัดกำร) 

  

 
น.อ.พลงั  วิทยำภรณ์ 

รองประธำนกรรมกำร 2 
 

  
   น.อ.กิจจำพจน์  สกุเพชร 
    รองประธำนกรรมกำร 3 

  

 

  

 

  

 

  

น.ท.ขจร  อินทร์ศักดิ ์
กรรมกำร ผนบ.,รพ.กองบิน, ผกร. 

  
น.ท.เมธี  เวทไธสง 
กรรมกำร ผชย. 

  
 

น.ท.สมพล  อัมพวำ 
กรรมกำร ผขส. 
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น.ท.วิชัย  ข ำโพธ์ิ 
กรรมกำร กทน.,ผชอ.   

 

น.ท.ปญัญำ  โภควณิช 
กรรมกำร ผยก.,ผขว.,นงป.,ผกบ.,สนง.หน้ำ

ห้อง,ผธก., 
ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด 

  
น.ท.สรุบดี  บุญค ำมลู   

กรรมกำร ผสอ. 
  

 

  

 

  

 

  

 น.ท.สุทธิชัย  ศรีทองอทุัย 
กรรมกำร ฝูง.501 

  
 น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง 

 กรรมกำร ผพธ.,ฝคก.,ฝทสส.,นริภัย 
  

น.ต.นิวัฒน์  ภิรมย์ศร ี
กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ผสก.,ผกง.,มว.จัดหำ 
  

 

 

 

 

  

ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ 
กรรมกำร ร้อย.ทสห. 

 
 

 

ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง 
       กรรมกำร พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟ ู
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ฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด

 

น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ 
ผู้จัดกำร 

 

  

 
 

  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน 
         ผู้ช่วยผู้จัดกำร 

  
  ร.ท.หญิง จุฑำรตัน์  สุดเลิศสิน 
         เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

 จ.อ.หญิง ณัฐวรรณ  หอมจันทร์ 
           เจ้ำหน้ำที่บัญชี 

 

  

 

 

 

น.ส.นำฏยำ พิกำรัตน์  
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย 

  
นำงขนิษฐำ ศรีมณี 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วย 
น.ส.ชตุิมำ  จั่นบ ำรุง 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
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ระเบียบวำระที่  1 
ประธำนแจ้งทีป่ระชุมทรำบ 

 

 ตำมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ปี 2550 ข้อ 62 กำรประชุมใหญ่สำมัญ 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่สำมัญปีละหนึ่งครั้ง ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี
ทำงบัญชีของสหกรณ์  
 ข้อ 69 องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่  กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิก 
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ชุดที่ 38 ประจ ำปี 2563      
ได้บริหำรงำนสหกรณ์ฯ มำครบรอบปี ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส ำหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรรับรอง 
งบกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุม 
กองบังคับกำร กองบิน 5 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ จึงก ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 เพื่อให้สมำชิกสหกรณ์ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ 
ตำมระเบียบวำระต่อไป 
 ประธำนฯ .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... .......... 
 

 
 

มติที่ประชุม ฯ  ............................................................................................................ ....................... 
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รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญั ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กองบิน ๕ จ ำกัด 

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องดุสิตำ อำคำรอำกำศค ำรณ กองบิน ๕ 

 

ผู้มำประชุม 
๑. น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร (๓) ประธำน 
๒. น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ  กรรมกำร 
๓. น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ  กรรมกำรและเหรัญญิก 
๕. น.ท.เมธี  เวทไธสง  กรรมกำร  
๖. น.ต.วีระ  อยู่หลง   กรรมกำร  
๗. น.ต.ปัญญำ  โภควณิช  กรรมกำร 
๘. ร.อ.เกริก  กิจชนม์   กรรมกำร 
๙. ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พำนิช   กรรมกำร  
๑๐. ผู้เข้ำประชุม ๔๓๖ คน   สมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด 

ผู้ไม่มำประชุม 
๑.  น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) 
  ย้ำยสังกัด 
๒. น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร (๑) ย้ำยสังกัด 
๓. น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รองประธำนกรรมกำร (๒) ย้ำยสังกัด 
๔. น.ท.ธ ำรง  สุนทรวงษ์ กรรมกำร ย้ำยสังกัด 
๕. น.ท.อนุชำ  บุญชัย   กรรมกำร ลำออกจำกรำชกำร 
๖. น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง  กรรมกำร ติดรำชกำร 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ 
 ๒. น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ รอง ผบ.บน.๕ 
 ๓. น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร เสธ.บน.๕ 
 ๔. ร.ท.ภูเมศวร์  เมืองแก้ว ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จ ำกัด ด้ำนกฎหมำย 
 ๕. คุณเกสร  ศรีวิบูลย์เวช นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร  
   ผู้แทนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๖. คุณสุพรรณี  ศรีรอด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ส ำนักงำนสหกรณ์ 
   จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๗. คุณวรรณำ  อมรลักษณ์ปรีชำ  ผช.ผู้จัดกำร ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ 

เจ้ำหน้ำที่แถลงและช้ีแจงตำมระเบียบวำระ 
 ๑. นำยประสำน  งำมสม ผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ 
 ๒. น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 ๓. ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน   จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 ๔. ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ 

เจ้ำหน้ำที่... 
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เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม 
 ๑. จ.อ.หญิง ณัฐวรรณ  หอมจันทร์ จนท.บัญชี สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 ๒. น.ส.นำฏยำ  พิกำรัตน์ จนท.ประจ ำหน่วย สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 ๓. นำงขนิษฐำ  ศรีมณี จนท.ประจ ำหน่วย สอ.บน.๕ จ ำกัด 
 ๔. น.ส.ชุติมำ  จั่นบ ำรุง จนท.ธุรกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 

เริ่มประชุมเวลำ ๑๓๐๐ 
น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๓) แจ้งว่ำ เนื่องจำกประธำน

กรรมกำรฯ ได้มีค ำสั่งให้ย้ำยไปรับรำชกำรสังกัด ขว.ทอ. และรองประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๑) กับ (๒) 
ได้มีค ำสั่งให้ย้ำยไปรับรำชกำรสังกัดอื่นเช่นกัน และได้รับมอบหมำยให้เป็นประธำนกำรประชุมในครั้งนี้  
กับมอบหมำยให้ น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม 
ที่ก ำหนดต่อไป 

๑. เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 ๑.๑ เรื่อง  กล่ำวเปิดประชุมในวำระแรก   
  ประธำน แจ้งว่ำ ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ในกำรประชุมใหญ่

สำมัญประจ ำปี ก ำหนดให้ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด เรียกประชุมภำยใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี
ของสหกรณ์ (๓๐ ก.ย.ของทุกปี) และองค์ประชุมใหญ่ฯ จะต้องไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน ซึ่งในครั้งนี้มีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔๓๖ คน จำกสมำชิกทั้งหมด ๘๕๗ คน 
ถือว่ำเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถจัดประชุมได้ 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๑.๒ เรื่อง  กำรรับรองงบกำรเงินของ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด 
  ประธำน แจ้งว่ำ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ชุดที่ ๓๗ ได้บริหำรกิจกำร

สหกรณ์ประจ ำปี ๖๒ สิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน พร้อมกับ
รำยงำนผลให้ คณก.ด ำเนินกำร ฯ รับรองงบกำรเงิน เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ ในกำรนี้ จึงก ำหนดจัดกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
ประจ ำปี ๖๒ ในวันนี้ เพื่อให้สมำชิกได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ พร้อมกับต้องขอมติ
รับรองก่อน 

  ที่ประชุม รับทรำบ 

๒. เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๑ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ 
 น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ช้ีแจงว่ำ จำกกำรจัดท ำรำยงำนประชุมใหญ่สำมัญ 

ประจ ำปี ๖๑ สอ.บน.๕ จ ำกัด เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ จัดท ำแนบในเอกสำรประกอบกำรประชุมที่แจกไปแล้วนั้น 
และสำมำรถเข้ำ QR CODE ที่จัดท ำสัญลักษณ์ติดตั้งไว้ภำยในห้องประชุม เพื่อดำวน์โหลดข้อมูลแทนกำรใช้
เอกสำรได้อีกช่องทำงหนึ่ง กับขอให้สมำชิกตรวจสอบข้อควำมเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมต่อไป 

 มต ิ ที่ประชุม ให้รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๑ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ 

๓. เรื่อง  เสนอเพื่อทรำบ 
 ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ำกัด ช้ีแจงว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของ 

สอ.บน.๕ จ ำกัด ระหว่ำง ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ รำยละเอียดดังข้อมูลน ำเสนอสรุปได้ ดังนี้ 
 

๓.๑ สถำนภำพ... 
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 ๓.๑ สถำนภำพสมำชิก เข้ำใหม่และลำออก ประจ ำปี ๖๒ 
  เมื่อเดือน ก.ย.๖๑ มีสมำชิกทั้งหมด ๘๓๑ คน ในระหว่ำงปีมีกำรเปลี่ยนแปลงรับสมำชิก

เข้ำใหม่ (๔๙ คน) ลำออก (๒๓ คน) สรุปเพิ่มข้ึน ๒๖ คน ท ำให้เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์สิ้นสุด ณ วันที่ 
๓๐ ก.ย.๖๒ มีสมำชิกรวมยกไป ปี ๖๓ ทั้งสิ้น ๘๕๗ คน (เป็นหนี้เงินกู้ ๖๓๖ คน ไม่เป็นหนี้เงินกู้ ๒๒๑ คน) 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๓.๒ ด้ำนกำรเงิน ระหว่ำงปี ๖๒ 
  ๓.๒.๑ มีสินทรัพย์ ยกมำ ณ ๑ ต.ค.๖๑ ทั้งหมด ๓๗๖,๐๑๖,๒๙๑.๓๙ บำท  

ในระหว่ำงปี ๖๒ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ เมื่อปิดบัญชี ปี ๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
๔๐๔,๔๒๙,๐๕๘.๘๖ บำท (เพิ่มข้ึน ๒๘,๔๑๒,๗๖๗.๔๗ บำท) 

  ๓.๒.๒ มีหนี้สิน ยกมำ ณ ๑ ต.ค.๖๑ เป็นจ ำนวนเงิน ๑๔๑,๘๓๔,๖๗๐.๘๕ บำท 
ในระหว่ำงปี ๖๒ มีหนี้สินทั้งปีรวม ๑๕๓,๑๘๐,๓๕๔.๔๒ บำท (เพิ่มข้ึน ๑๑,๓๔๕,๖๘๓.๕๗ บำท) 

  ๓.๒.๓ มีทุน ยกมำ ณ ๑ ต.ค.๖๑ เป็นจ ำนวนเงิน ๒๓๔,๑๘๑,๖๒๐.๕๔ บำท 
ระหว่ำง ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ ปิดบัญชี ปี ๖๒ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีทุนยกไป ๒๕๑,๒๔๘,๗๐๔.๔๔ บำท (เพิ่มข้ึน 
๑๗,๐๖๗,๐๘๓.๙๐ บำท) 

  ๓.๒.๔ มีรำยได้ ในปี ๖๒ ประมำณกำรไว้ ๒๕,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บำท มีรำยได้รวม 
๒๖,๗๖๔,๖๘๖.๕๒ บำท (สูงกว่ำประมำณกำร ๙๔๕,๖๘๖.๕๒ บำท 

  ๓.๒.๕ ค่ำใช้จ่ำย ในปี ๖๒ ประมำณกำรไว้ ๖,๙๘๙,๖๕๔.๐๐ บำท มีค่ำใช้จ่ำยรวม 
๖,๗๕๙,๔๑๖.๖๒ บำท (ต่ ำกว่ำประมำณกำร ๒๓๐,๒๓๗.๓๘ บำท) 

  ๓.๒.๖ ก ำไร ในปี ๖๑ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีผลก ำไรรวม ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ บำท 
ในปี ๖๒ ประมำณกำรไว้ ๑๘,๘๒๙,๔๓๖.๐๐ บำท เมื่อปิดบัญชีสหกรณ์สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ มีก ำไร 
๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท (สูงกว่ำประมำณกำร ๑,๑๗๕,๘๓๓.๙๐ บำท) 

  ๓.๒.๗ สถำนภำพเงินทุนสำธำรณประโยชน์ สอ.บน.๕ จ ำกัด ยกมำ ณ ๓๐ ก.ย.๖๑ 
เป็นจ ำนวนเงิน ๑๕๘,๕๔๕ บำท รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๕๕๘,๕๔๕ บำท ได้จ่ำยเงินเพื่อทุนสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ 
เป็นจ ำนวนเงิน ๑๗๗,๕๐๐ บำท คงเหลือ ๓๘๑,๐๔๕ บำท 

  ๓.๒.๘ สถำนภำพเงินทุนสงเครำะห์ศพ ได้จ่ำยเงินตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
ว่ำด้วย กำรใช้ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับศพของสมำชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่ ตำมมติ คณก.
ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ชุดที่ ๓๕ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙ ข้อ ๕ ) ส ำหรับใน ปี ๖๒ ( ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒) ทุนยกมำ 
๘๒๐,๐๐๐ บำท รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บำท ได้จ่ำยเงินตำมระเบียบ ฯ จ ำนวน ๙ คน ดังนี้ 

   ๓.๒.๘.๑  คู่สมรส ร.ต.บุญช่วย  สุขนำน จ ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๒ พ.อ.อ.โสภณ  สวัสดี จ ำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๓ พ.อ.อ.ธรรมนูญ  ชูช่ืน จ ำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๔ นำงพัชรี  ศิริรัตนมงคล จ ำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๕ น.ท.คเชนทร์  นุชผ่องใส จ ำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๖ จ.ท.อธิวัฒน์  แก้วสนธยำ จ ำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๗ คู่สมรส ร.ต.แทน  อ่อนทรัพย์ จ ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๘ คู่สมรส พ.อ.อ.อ ำนำจ  ธุวสุจิเรข จ ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท 
   ๓.๒.๘.๙ ร.ต.สมสิน  สำลีโคตร จ ำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท 
   รวมจ่ำยเป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ ๘๖๐,๐๐๐ บำท 

๓.๒.๙ สถำนภำพ... 
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  ๓.๒.๙ สถำนภำพเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ ตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จ ำกัด 
ว่ำด้วยเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่ ตำมมติ คณก.ด ำเนินกำร  
สอ.บน.๕ จ ำกัด ชุดที่ ๓๕ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙) ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ค้ ำประกันต้องช ำระหนี้แทนผูกู้้ไม่ว่ำเนื่องจำกกรณีใดก็ตำม
ให้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อช ำระหนี้แทนผู้ค้ ำประกัน เป็นจ ำนวนตำมที่ คณก.ฯ เห็นสมควรไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
(สี่แสนบำทถ้วน) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนหนี้คงเหลือสุทธิที่ผู้ค้ำงช ำระต่อสหกรณ์  

   ส ำหรับในปี ๖๒ (ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒) ทุนยกมำ ณ ๓๐ ก.ย.๖๑ เป็นจ ำนวนเงิน 
๓,๐๑๒,๕๘๒.๒๕ บำท รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๓,๖๑๒,๕๘๒.๒๕ บำท ในระหว่ำงปีไม่ได้ใช้จ่ำยเงินส่วนนี้  
ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ คงเหลือ ๓,๖๑๒,๕๘๒.๒๕ บำท 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๓.๓ รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี ๖๒ 
  ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ ช้ีแจงว่ำ 

ได้ท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน. ๕ จ ำกัด เป็นประจ ำ 
ทุกเดือน โดยผลกำรตรวจสอบรำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนบัญชี ด้ำนกำรเงิน 
ด้ำนสินเช่ือ ด้ำนเงินรับฝำก และด้ำนทุน รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๖๒ 
(หน้ำ ๒๓ – ๒๔) ส ำหรับปีทำงบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำน ถูกต้องตำม
ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของสหกรณ์ ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะไม่มี 

  ที่ประชุม รับทรำบ 

๔. เรื่อง  เสนอเพื่อพิจำรณำ 
 ๔.๑ พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี ๖๒ 
  นำยประสำน  งำมสม ผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ ช้ีแจงว่ำ จำกกำร

ตรวจสอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๒ โดยด ำเนินกำรตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนดเป็นแนวทำง 
กำรตรวจสอบไว้ โดยเน้นเข้ำตรวจทุก ๓ เดือน เพื่อให้สหกรณ์สำมำรถปรับแก้ไขในสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมแผน 
ได้ทันท่วงที ส ำหรับในครั้งนี้จะเป็นกำรรับรองงบกำรเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร
ขำดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ โดยประเมินควำมเสี่ยงด้วยกำรวิเครำะห์เงินทุกปัจจัย
องค์ประกอบต่ำง ๆ  โดยจัดท ำรำยงำนของผู้สอบบญัชีเสนอ นำยทะเบียนสหกรณ์ ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีกำรตรวจสอบ ควำมรับผิดชอบของ คณก.ด ำเนินกำร  
สอ.บน.๕ จ ำกัด ต่องบกำรเงิน ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ
จำกสหกรณ์ และได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในกำรปฏิบัติของ จนท.สอ.บน.๕ จ ำกัด 
ไม่พบปัญหำแต่อย่ำงใดสำมำรถจัดท ำแสดงข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ  ไว้อย่ำงครบถ้วน รำยละเอียดตำมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๖๒ (หน้ำ ๒๘ – ๔๑) สรุปได้ ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไม่มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญ 

   ๔.๑.๑.๑ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ๔๙,๖๒๖,๕๕๘.๔๔ บำท มีสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน ๓๕๔,๘๐๒,๕๐๐.๔๒ บำท รวมสินทรัพย์ ๔๐๔,๔๒๙,๐๕๘.๘๖ บำท 

   ๔.๑.๑.๒ มี ห นี้ สิ น แ ล ะ ทุ น ข อ ง ส ห ก ร ณ์  มี ห นี้ สิ น ห มุ น เ วี ย น 
๑๓๑,๓๐๕,๙๕๔.๔๒ บำท มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ๒๑,๘๗๔,๔๐๐.๐๐ บำท รวมหนี้สิน ๑๕๓,๑๘๐,๓๕๔.๔๒ บำท 
 

๔.๑.๑.๓ มีทุน... 
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   ๔.๑.๑.๓ มีทุนของสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น (มูลค่ำหุ้นละ ๑๐.๐๐ บำท) 
๒๐๓,๖๘๖,๘๙๐.๐๐ บำท, ทุนส ำรอง ๒๑,๙๙๘,๓๖๕.๑๐ บำท, ทุนสะสมตำมข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 
๕,๕๕๘,๑๗๙.๔๔ บำท, ก ำไรสุทธิ ๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท, รวมทุนของสหกรณ์ ๒๕๑,๒๔๘,๗๐๔.๔๔ บำท 
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ ๔๐๔,๔๒๙,๐๕๘.๘๖ บำท  

  ๔.๑.๒ งบก ำไรขำดทุน เป็นรำยได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกเงินลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย รวมถึงรำยได้อื่น 

   ๔.๑.๒.๑ มี ร ำ ย ไ ด้ ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น จ ำ ก เ งิ น ล ง ทุ น 
๒๖,๗๕๘,๑๓๖.๕๒ บำท 

   ๔.๑.๒.๒ มีรำยได้อื่น ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและอื่น ๆ ๖,๕๕๐.๐๐ บำท 
   ๔.๑.๒.๓ ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ๕,๕๙๙,๒๔๐.๔๔ บำท 
   ๔.๑.๒.๔ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ๑,๑๖๐,๑๗๖.๑๘ บำท 
   แสดงว่ำมีกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำย

เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญ ซึ่งอยู่ภำยในกรอบวงเงินและต่ ำกว่ำเกณฑ์แผนงำนที่ก ำหนด เมื่อหักลบแลว้
จะส่งผลให้สหกรณ์มีรำยได้และก ำไรที่สูงข้ึนโดยมีก ำไรสุทธิ ๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๖ 
ของรำยได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

  ๔.๑.๓ งบกระแสเงินสด  
   ๔.๑.๓.๑ กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ๕,๖๕๓,๖๕๕.๔๗ บำท 
   ๔.๑.๓.๒ กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน ๒๒,๓๗๐.๐๐ บำท 
   ๔.๑.๓.๓ กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน ๘,๔๓๒,๗๓๒.๙๘ บำท 
   ๔.๑.๓.๔ กระแสเงินสดลดลง ๒,๗๕๖,๗๐๗.๕๑ บำท 
   ๔.๑.๓.๕ เงินสด ณ วันต้นปี ๙,๖๑๔,๐๒๓.๔๐ บำท 
   ๔.๑.๓.๖ เงินสด ณ วันสิ้นปี ๑๒,๓๗๐,๗๓๐.๙๑ บำท 
  ๔.๑.๔ ผลกำรประเมินช้ันคุณภำพกำรควบคุมภำยใน  
   ๔.๑.๔.๑ ส่วนที่ ๑ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ระดับช้ันคุณภำพดีมำก  
   ๔.๑.๔.๒ ส่วนที่ ๒ ควำมเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม  ระดับช้ันคุณภำพดีมำก 
   ๔.๑.๔.๓ ส่วนที่ ๓ ระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับช้ัน

คุณภำพดีมำก 
   ๔.๑.๔.๔ ส่วนที่ ๔ ระบบกำรติดตำมและประเมินผล ระดับช้ันคุณภำพดีมำก 
  ๔.๑.๕ ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ แสดงรำยงำนจุดอ่อน 

จำกกำรควบคุมภำยใน สอ.บน.๕ จ ำกัด สิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ ในข้อผิดพลำดที่อำจเกิดข้ึนตำมข้อ ๔.๑.๔ 
รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๖๒ (หน้ำ ๓๒) 

  มติ ที่ประชุมอนุมัติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี ๖๒  
 ๔.๒ พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี ๖๒ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ขอช้ีแจงว่ำ ตำมที่ประชุม 

คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๑๒/๖๒ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒ ได้เห็นชอบกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ 
ประจ ำปี ๖๒ โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

๔.๒.๑ ได้ยึดถือ... 
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  ๔.๒.๑ ได้ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๖๐ 
และข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร 

  ๔.๒.๒ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ในปีบัญชี ๖๒ มีผล
ประกอบกำรก ำไรสุทธิจ ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท ซึ่ง คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) 
ได้เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี ๖๒ ดังนี ้

 

รำยกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐ 

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ 
๑.ทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ 
   ร้อยละสิบของก ำไรสทุธิ 

๒,๐๓๐,๗๑๒.๕๘ ๑๐.๑๕ ๑,๗๙๕,๒๕๕.๑๙ ๑๐.๐๔ ๑,๖๓๖,๖๕๔.๖๕ ๑๐.๐๕ 

๒.ค่ำบ ำรงุสันนบิำตสหกรณ์ 
   แห่งประเทศไทยตำม 
   กฎหมำยก ำหนดไมเ่กิน 
   ร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๑๕ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๑๗ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๐.๑๘ 

๓.เงินปันผลตำมหุน้ที่ช ำระ 
   แล้วให้แก่สมำชิกในอตัรำ 
   ไม่เกินร้อยละสิบต่อป ี

(๖.๓๕) 
๑๒,๓๗๓,๖๒๐.๕๔ 

 
๖๑.๘๕ 

(๖.๓๐) 
๑๑,๔๑๙,๕๙๑.๐๐ 

 
๖๓.๘๕ 

(๖.๒๕) 
๑๐,๓๓๐,๓๓๕.๔๐ 

 
๖๓.๕๗ 

๔.เงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มำชิก 
   ตำมส่วนธุรกิจทีส่มำชิกได้
ท ำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงป ี

(๑๓.๐๐) 
๓,๔๕๐,๙๓๖.๗๘ 

 
๑๗.๒๕ 

(๑๐.๐๐) 
๒,๔๘๔,๖๑๕.๐๐ 

 
๑๓.๘๙ 

(๙.๐๐) 
๒,๑๓๐,๙๖๕.๔๙ 

 
๑๓.๑๔ 

๕.เงินโบนสัแกก่รรมกำรและ  
   จนท.ของสหกรณ์ไมเ่กิน 
   ร้อยละสิบของก ำไรสทุธิ 

 
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๓.๐๐ 

 
๕๓๖,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๓.๐๐ 

 
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๓.๐๐ 

๖.ทุนรกัษำระดับอัตรำเงิน 
   ปันผลไมเ่กินร้อยละสอง 
 แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ 
   ตำมที่มีในวันสิ้นปีนั้น 

 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๓๐ 

 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๓๔ 

 
๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๖๘ 

๗.ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำร 
   ศพสมำชิกและคู่สมรสไม่
เกินรอ้ยละสบิของก ำไรสุทธิ 

 
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๒.๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๒.๘๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๓.๐๘ 

๘.ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 
   เงินกู้สำมญั 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓.๓๕ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐   ๓.๖๙ 

๙.ทุนสำธำรณประโยชน์ไม่
เกินรอ้ยละสบิของก ำไรสุทธิ 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒.๒๔ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐   ๑.๙๗ 

๑๐.ทุนสะสมขยำยงำน ๖๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๓๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๓๔ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐   ๐.๖๔ 
รวม ๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๖,๒๔๘,๙๕๕.๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

   มติ  ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี ๖๒ ตำมที่เสนอ 

๔.๓ พิจำรณำ... 
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๔.๓ พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี ๖๓ 
  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ขอช้ีแจงว่ำ ตำมที่ประชุม 

คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๑๒/๖๒ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒ ได้เห็นชอบกำรจัดท ำแผนงำน
และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี ๖๓ ซึ่งมีควำมสอดคล้องตำมหลักกำรและเหตุผลสำมำรถน ำเสนอแผนงำน 
และงบประมำณรำยจ่ำยให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี ๖๒ เพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปี ๖๓ ดังนี ้

  ๔.๓.๑ แผนงำนประจ ำปี ๖๓ 
   ๔.๓.๑.๑ รับสมำชิกเพิ่ม ๕๐ คน 
   ๔.๓.๑.๒ จ่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก ๑๗๒,๒๑๙,๖๔๔.๑๔ บำท 
   ๔.๓.๑.๓ รับช ำระหนี้จำกสมำชิก ๑๔๕,๘๔๖,๘๕๘.๖๔ บำท 
   ๔.๓.๑.๔ ระดมหุ้นจำกสมำชิก ๑๗,๕๔๘,๑๑๐.๖๐ บำท 
   ๔.๓.๑.๕ รับฝำกเงินจำกสมำชิก ๑๙,๖๓๑,๙๘๒.๗๕ บำท 
   ๔.๓.๑.๖ รับฝำกเงินจำกสหกรณ์อื่น ๔๘,๕๒๓.๖๘ บำท 
   ๔.๓.๑.๗ กู้เงินจำกแหล่งเงินกู้อื่น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
   ๔.๓.๑.๘ ช ำระเงินกู้ยืม ๒๐,๗๕๐,๔๐๐.๐๐ บำท 
   มต ิ ที่ประชุมอนุมัติแผนงำน ประจ ำปี ๖๓ 
  ๔.๓.๒ ประมำณกำรทั้งปีของรำยได้ รำยจ่ำย และก ำไร ประจ ำปี ๖๓ 
   ๔.๓.๒.๑ ประมำณกำรรำยได้ทั้งปี ๒๖,๒๔๘,๖๖๕.๒๓ บำท 
   ๔.๓.๒.๒ ประมำณกำรรำยจ่ำยทั้งปี ๗,๓๙๑,๗๔๐.๓๗ บำท 
   ๔.๓.๒.๓ ประมำณกำรก ำไรทั้งปี ๑๘,๘๕๖,๙๒๔.๘๖ บำท  
   หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถถัวเฉลี่ยได้ตำมที่จ่ำยจริง 

รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๖๒ (หน้ำ ๔๓ – ๔๖) 
   มติ  ที่ประชุมอนุมัติ ประมำณกำรรำยได้ ประมำณกำรรำยจ่ำย และ

ประมำณกำรก ำไร ประจ ำปี ๖๓  
 ๔.๔ พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี ๖๓ 

  น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ขอชี้แจงว่ำ ตำมข้อบังคับ  
สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน ข้อ ๑๘ วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน ที่ประชุมใหญ่
อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน  
ซึ่งวงเงินที่ก ำหนดนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนดหรือ
นำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ ำประกันส ำหรับปีก่อนไปพลำง 
  ในปี ๖๓ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ได้พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 
ค้ ำประกันไว้เพื่อด ำเนินกำรให้ยืมแก่สมำชิก จ ำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) 
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
  มติ ที่ประชุมอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน เป็นจ ำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
 
 

๔.๕ พิจำรณำ... 
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 ๔.๕ พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี ๖๓ 
  น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ขอช้ีแจงว่ำ ระเบียบข้อบังคับและ 

ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบกิจกำร ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ ข้อ ๑๐๒ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกผู้มีคุณวุฒิ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์กำรสหกรณ์ กฎหมำย 
ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
หรือหน่วยงำนอื่นทีไ่ด้รับกำรรบัรองหลกัสตูรจำกกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบ
กิจกำรตำมระเบยีบนำยทะเบยีนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรจ ำนวนหนึ่งคน และเลือกผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรอง
ไว้อีกหนึ่งคน 

  ๔.๕.๒ ข้อ ๑๐๓ กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ใน
ต ำแหน่งได้มีก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น 
อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำได้   

  ๔.๕.๓ สมำชิกได้เสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ และระเบียบ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบกิจกำร
ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๓ ให้ที่ประชุมใหญ่
พิจำรณำ จ ำนวน ๒ คน ดังนี้ 

   ๔.๕.๓.๑ ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง ได้คะแนน ๒๒๕ เสียง 
   ๔.๕.๓.๒ จ.ท.หญิง ธีรนันท์  กูนำ ได้คะแนน ๗๐ เสียง 
  มติ  ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร 

สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๓ และให้ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ ๓,๐๐๐ บำท และอนุมัติให้ จ.ท.หญิง ธีรนันท์  กูนำ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร ฯ ส ำรอง 

 ๔.๖ พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี ๖๓ 
  น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ขอช้ีแจงว่ำ ตำมที่กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ได้ท ำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ข้ึน เพื่อเป็นกำรกระจำยงำนสอบบัญชี
สหกรณ์ไปสูภ่ำคเอกชน โดยขอควำมร่วมมือให้สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตรที่มีทุนด ำเนินงำนตั้งแต่ ๑๐๐ ล้ำนบำท
ข้ึนไป และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ให้จัดจ้ำงผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น  

  ตำมค ำแนะน ำของ จนท.ส่งเสริมสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ 
พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ส ำรอง) ไว้ด้วย หำกกรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ตัวจริง) ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ สำมำรถให้ผู้สอบบัญชีส ำรองท ำหน้ำที่ตรวจได้ทันที เพื่อแก้ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรตรวจบัญชี
ประจ ำปีนั้น ๆ  หำกไม่เลือกไว้ต้องเสียเวลำในกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญสมำชิก เพื่อพิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีใหม่  

  ในปี ๖๓ สอ.บน.๕ จ ำกัด ได้จัดท ำหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๐ แห่ง 
เพื่อแจ้งให้ผูท้ี่มคุีณสมบัติตำมก ำหนดใหส้ำมำรถเปน็ผู้สอบบญัชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำป ี๖๓ และมีผู้ตอบรับ
ขอสมัครเป็นผู้สอบบัญชีฯ จ ำนวน ๒ รำย ช่ือ คุณสุวีณำ  จงเจริญพรชัย และ คุณนิ่มนวล  ดวงโต คุณสมบัติ
รำยละเอียดตำมข้อมูลน ำเสนอ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ฯ คนเดิม (นำยประสำน  งำมสม) ไม่สำมำรถจะรับคัดเลือกได้
เนื่องจำกได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ำกัด เป็นเวลำ ๒ ปี ติดต่อกันแล้ว แต่หำกเว้นไป ๑ ปี  
 

จึงจะสำมำรถ... 
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จึงจะสำมำรถกลับเข้ำมำใหม่ได้อีก รำยละเอียดของผู้สมัครเป็นผู้สอบบัญชีฯ รำยใหม่ ตำมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๖๒ (หน้ำ ๔๘) 

  มติ  ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เลือก คุณสุวีณำ  จงเจริญพรชัย เป็นผู้สอบบัญชี  
สอ.บน.๕ จ ำกัด ประจ ำปี ๖๓ และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญชี ปีละ ๕๐,๐๐๐ บำท และอนุมัติให้ 
คุณนิ่มนวล  ดวงโต เป็นผู้สอบบัญชี ฯ ส ำรอง 

 ๔.๗ พิจำรณำเลือกตั้ง คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ชุดที่ ๓๘ ประจ ำปี ๖๓ 
  น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ขอช้ีแจงว่ำ ระเบียบข้อบังคับ 

และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๘ คณก.ด ำเนินกำร สรุปได้ ดังนี้ 
  ๔.๗.๑ ข้อ ๗๒ คณก.ด ำเนินกำร ให้สหกรณ์มี คณก.ด ำเนินกำร ประกอบด้วย 

ประธำนกรรมกำร ๑ คน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก ๑๔ คน ซึ่งที่ประชุมใหญเ่ลอืกตั้งจำกสมำชิก จำกนั้นให้กรรมกำร
ด ำเนินกำรเลือกตั้งกันเองเพื่อด ำรงต ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร ๑ คน หรือหลำยคน เลขำนุกำร ๑ คน 
และหรือเหรัญญิก ๑ คน นอกนั้นเป็นกรรมกำร โดยปิดประกำศให้ทรำบทั่วกัน ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ 

  ๔.๗.๒ ข้อ ๗๔ คณก.ด ำเนินกำร มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ ๒ ปี ในวำระ
เริ่มแรกเมื่อครบ ๑ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน ๑ ใน ๒ 
ของกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมดโดยวิธีจับสลำก (ถ้ำมีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ในปีต่อไปให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่อยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระ หรืออยู่นำนที่สุดออกจำกต ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ  ปี 

   เมื่อครบก ำหนดแล้ว หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้ง คณก.ด ำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้ 
คณก.ด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง คณก.ชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทำงบัญชีสหกรณ์ กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ วำระ
ติดต่อกัน กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกัน 
ในกรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ใน
ต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก และให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ๔.๗.๓ มีกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ยังไม่ครบวำระ และอยู่ต่อได้ จ ำนวน ๕ คน ดังนี ้
   ๔.๗.๓.๑ น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ วำระที่ ๑ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได ้
   ๔.๗.๓.๒ น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ วำระที่ ๒ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได ้
   ๔.๗.๓.๓ น.ท.เมธี  เวทไธสง วำระที่ ๑ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได ้
   ๔.๗.๓.๔ น.ต.ปัญญำ  โภควณิช วำระที่ ๑ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได ้
   ๔.๗.๓.๕ น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง วำระที่ ๒ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได ้
   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๗.๔ ในครั้งนี้มีกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ว่ำงลง จ ำนวน ๑๐ คน เนื่องจำก 

ย้ำยสังกัด ครบวำระ และลำออกจำกรำชกำร ที่จะต้องเลือกใหม่ทดแทน ดังนี้ 
   ๔.๗.๔.๑ น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ครบวำระที่ ๑ และย้ำยสังกัด เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๒ น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ ย้ำยสังกัด เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๓ น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง วำระที่ ๒ ปีที่ ๑ ย้ำยสังกัด เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๔ น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ ครบวำระที่ ๑ ปีที่ ๒ เลือกใหม่ 

 
๔.๗.๔.๕ น.ท.ธ ำรง ... 
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   ๔.๗.๔.๕ น.ท.ธ ำรง  สุนทรวงษ์ ครบวำระที่ ๑ ปีที่ ๒ ย้ำยสังกัด เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๖ น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ ครบวำระที่ ๑ ปีที่ ๒ เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๗ น.ท.อนุชำ  บุญชัย วำระที่ ๒ ปีที่ ๑ ลำออกจำกรำชกำร เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๘ น.ต.วีระ  อยู่หลง ครบวำระที่ ๒ เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๙ ร.อ.เกริก  กิจชนม์ ครบวำระที่ ๑ ปีที่ ๒ เลือกใหม่ 
   ๔.๗.๔.๑๐ ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พำนิช ครบวำระที่ ๑ ปีที่ ๒ เลือกใหม่ 
   ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๔.๗.๕ ที่ประชุมฯ พิจำรณำแล้ว เห็นควรเลือกตั้งสมำชิกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 

แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง จ ำนวน ๑๐ คน ดังนี้ 
   ๔.๗.๕.๑ ให้ น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ เป็นประธำนกรรมกำร แทน  

น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร 
   ๔.๗.๕.๒ ให้ น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ แทน น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์  
   ๔.๗.๕.๓ ให้ น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร แทน น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง 
   ๔.๗.๕.๔ ให้ น.ต.สุทธิชัย  ศรีทองอุทัย แทน น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ 
   ๔.๗.๕.๕ ให้ น.ท.สมพล  อัมพวำ แทน น.ท.ธ ำรง  สุนทรวงษ์ 
   ๔.๗.๕.๖ ให้ ร.อ.นิวัต  ภิรมย์ศรี แทน น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ 
   ๔.๗.๕.๗ ให้ น.ท.วิชัย  ข ำโพธ์ิ แทน น.ท.อนุชำ  บุญชัย 
   ๔.๗.๕.๘ ให้ ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง แทน น.ต.วีระ  อยู่หลง  
   ๔.๗.๕.๙ ให้ ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ แทน ร.อ.เกริก  กิจชนม์  
   ๔.๗.๕.๑๐ ให้ น.ท.ขจร  อินทรศักดิ์ แทน ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พำนิช  
   มติ   ที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำเลือกตั้ งสมำชิก 

เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงตำมรำยช่ือที่เสนอ 
  ๔.๗.๖ สรุปได้ว่ำ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ชุดที่ ๓๘ ประจ ำปี ๖๓ 

รำยช่ือ ดังนี้ 
   ๔.๗.๖.๑ น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ เป็นประธำนกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๒ น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๓ น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๔ น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๕ น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๖ น.ท.ขจร  อินทรศักดิ์ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๗ น.ท.วิชัย  ข ำโพธ์ิ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๘ น.ท.เมธี  เวทไธสง เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๙ น.ท.สมพล  อัมพวำ เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๑๐  น.ต.สุทธิชัย  ศรีทองอุทัย เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๑๑ น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๑๒ น.ต.ปัญญำ  โภควณิช เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๑๓ ร.อ.นิวัต  ภิรมย์ศรี เป็นกรรมกำร 

 
๔.๗.๖.๑๔ ร.ท.สรุวุฒิ ... 
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   ๔.๗.๖.๑๔ ร.ท.สุรวุฒิ  ท่ำห้อง เป็นกรรมกำร 
   ๔.๗.๖.๑๕ ร.ท.ไพรัตน์  พวงสุวรรณ เป็นกรรมกำร 
   น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ำกัด ขอช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ 

กำรทดแทนในต ำแหน่ง ผู้จัดกำร รองประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน เป็นหน้ำที่ด ำเนินกำรเลือกตั้ง
ระหว่ำงกันเองของ คณก.ด ำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ 

   ที่ประชุม รับทรำบ 

๕. เรื่อง  ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
 ๕.๑ เรื่อง  บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
  คุณสุพรรณี  ศรีรอด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ส ำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

ในนำมผู้แทน สหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ช้ีแจงว่ำ มีควำมยินดีที่ได้มำเข้ำร่วมในกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี ๖๒ ในวันน้ี ขอแจ้งภำรกิจของส ำนักงำนสหกรณ์ ฯ ซึ่งมีหน้ำที่คอยก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ทุกแห่งในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อยู่ใต้ข้อก ำหนดของ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๕.๒ เรื่อง  ช่ืนชมกำรบริหำรงำนที่ดีและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบยีบข้อบงัคับและ

ข้อกฎหมำยที่ก ำหนด 
  คุณสุพรรณี  ศรีรอด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ส ำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

ช้ีแจงว่ำ ต้องช่ืนชมสหกรณ์แห่งนี้ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำน และช่ืนชมสมำชิกทุกคนเป็นผู้ที่มีวินัย
ทำงกำรเงินอย่ำงดีเยี่ยม เพรำะว่ำธุรกิจหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้คือกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกัด 
กำรบริหำรงำนของ คณก.เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ท ำให้เกิดผลก ำไรเพิ่มข้ึนตำมล ำดับในทุก ๆ ปี จำกที่ ได้ศึกษำ
ข้อมูลสถิติย้อนหลัง ๓ ปี ของ สอ.บน.๕ จ ำกัด มีกำรบริหำรงำนและพัฒนำที่ดีข้ึนตำมล ำดับ โดยเฉพำะในปีนี้
ได้มีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยเป็นไปอย่ำงดีข้ึนด้วย ซึ่งคำดหวังว่ำในปี ๖๓ สมำชิกทุกคนและผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง 
ให้เป็น คณก.ชุดใหม่ จะเข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่สมำชิกเป็นส่วนรวม ท ำให้เกิดผลก ำไร และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง และให้อยู่
ใต้ระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมำยที่ก ำหนด โดยส ำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอย
ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ดูแล ให้กำรด ำเนินงำนของ สอ.บน.๕ จ ำกัด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในโอกำสต่อไป  

  ที่ประชุม รับทรำบ 

๖. เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง  แจ้งประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรของ ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ 
  คุณวรรณำ  อมรลักษณ์ปรีชำ ผช.ผู้จัดกำร ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ ช้ีแจงว่ำ 

ขอขอบคุณ สอ.บน.๕ จ ำกัด ในปี ๖๓ ตำมที่ สอ.บน.๕ จ ำกัด จะเพิ่มต้นทุนโดยจะกู้เงินเลือกใช้บริกำรจำก 
ธกส.ฯ เป็นแหล่งเงินกู้อีกและขอขอบพระคุณล่วงหน้ำไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย กับขอแสดงควำมยินดีที่สหกรณ์แห่งนี้
ประสบผลส ำเร็จตำมที่ผู้แทนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ช้ีแจงไว้เบื้องต้นแล้วนั้น กับขอให้ยังคงใช้บริกำร
จำก ธกส.ฯ เช่นเดิม และถือโอกำสประชำสัมพันธ์ขณะนี้ ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับเงินฝำก “ออมทรัพย์
ทวีโชค” เป็นเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ รำยละเอียด 
สำมำรถติดต่อสอบถำมได้โดยตรง 
  ที่ประชุม รับทรำบ 

๖.๒  เรื่อง  ให้ข้อสงัเกต... 
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 ๖.๒ เรื่อง  ให้ข้อสังเกตจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ 
  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ แจ้งว่ำ เป็นครั้งแรกที่ได้สมัครเข้ำมำเปน็สมำชิก 

สอ.บน.๕ จ ำกัด และได้รับเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ 
โดยได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ถือได้ว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็งสมำชิกทุกคนให้ควำมร่วมมือ
และปฏิบัติตำมหน้ำที่ในทุก ๆ ส่วนได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งไม่น่ำเป็นห่วงในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกิจกำรของ 
สอ.บน.๕ จ ำกัด ในปีต่อไป 

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 ๖.๓ เรื่อง  กำรเป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ต่ำง ๆ 
  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ แจ้งว่ำ กำรค้ ำประกันเงินกู้ต่ำง ๆ หำกยินยอม

จะเป็นผู้ค้ ำประกนัให้ผูใ้ด ผู้นั้นจะต้องยอมรับกบัควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน ไม่ว่ำผู้นั้นจะไปก่อคดีจนเป็นเหตุถึงข้ัน
ให้ออกจำกรำชกำร และต้องเป็นผู้รับสภำพชดใช้หนี้สินแทน ฉะนั้นกำรจะยินยอมค้ ำประกันฯ ขอให้ทบทวน
พิจำรณำให้ดีในควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และผลกระทบต่อตนเองว่ำสมควรและคุ้มค่ำหรือไม่ ที่ต้องเป็นภำระในกำร
ชดใช้หนี้สินแทนจะด้วยควำมเกรงใจหรือไม่ก็ตำม  

  ที่ประชุม รับทรำบ 

เลิกประชุมเวลำ ๑๕๓๐ 
 
 
                                      (ลงช่ือ) น.อ.พลงั  วิทยำภรณ์  รองประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จ ำกัด (๓) 
        (พลงั  วิทยำภรณ์) ประธำนกำรประชุม 
     (ลงช่ือ) น.ท.สุรสทิธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           (สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ)   ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3.1  สมำชิกเข้ำใหม่ และลำออก ประจ ำปี 2563 
*********************************************************** 

        สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ขอแถลงผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครสมำชิก
และอนุมัติสมำชิกลำออก ในปี 2563 (ต.ค.2562 – ก.ย.2563) ดังต่อไปนี้ มียอดสมำชิก ณ 30 กันยำยน 2563 
ทั้งสิ้น 874 คน ในระหว่ำงปีมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมแสดง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2563 
*********************************************************** 

       ด้ำนกำรเงิน 
              3.2.1  สินทรัพย์  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์มูลค่ำรวมทั้งสิ้น  435,167,126.26 บำท  
ประกอบด้วย  

 -  เงินสด (เมื่อ 30 ก.ย.63)   จ ำนวนเงิน           8,391.23  บำท 
 -  เงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี (30 ก.ย.63)  จ ำนวนเงิน   12,857,528.31  บำท 

  -  เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จ ำนวนเงิน       191,500.00  บำท 
 -  เงนิลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ทหำรฯ  จ ำนวนเงิน       676,000.00  บำท 

  -  ครุภัณฑ์มูลค่ำรวม (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)  จ ำนวนเงิน         57,943.53  บำท 
  -  เงินให้กู้ระยะสั้น (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)  จ ำนวนเงิน   40,112,686.42 บำท 
  -  เงินให้กู้ระยะยำว (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)  จ ำนวนเงิน 381,028,123.53  บำท 
  -  ดอกเบี้ยค้ำงรับ (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)  จ ำนวนเงิน       226,888.00  บำท 
  -  ดอกเบี้ย ธกส. ค้ำงรับ  จ ำนวนเงิน             141.17  บำท 
  -  ดอกเบี้ย ธ.ทหำรไทย ค้ำงรับ  จ ำนวนเงิน             923.37  บำท 
  -  วัสดุคงเหลือ (มูลค่ำเมื่อ 30 ก.ย.63)  จ ำนวนเงิน           7,000.70  บำท 

 รวมทั้งสิ้น        435,167,126.26  บำท 
 
 
 

3.2.2  หนี้สิน... 
 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

สมำชิกท้ังหมด ณ สิ้นปี 874 857 831 

สมำชิกเข้ำใหม ่ 52 49 39 

สมำชิกลำออก 27 15 21 

สมำชิกเสียชีวิต 4 6 3 

สมำชิกขอโอน 4 2 4 

ให้ออกจำกรำชกำร - - 1 
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            3.2.2  หน้ีสิน   
       หนี้สินหมุนเวียน 
  -  เงินรับฝำกออมทรัพย์ จ ำนวนเงิน  27,997,481.30 บำท 
          -  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ จ ำนวนเงิน  96,367,345.73 บำท 
          -  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษจำกสหกรณ์อื่น จ ำนวนเงิน    1,360,457.43 บำท
   หนี้สินอื่นๆ   
                            -  หนี้เงินกู้ยืม สอ.บก.ทอ. จ ำกัด จ ำนวนเงิน        43,392,600.00 บำท 
                         -  อื่น จ ำนวนเงิน               157,385.32 บำท 
     รวมทั้งสิ้น      169,275,269.78 บำท  

3.2.3  ทุน 

  -  ทุนเรือนหุ้น จ ำนวนเงิน      215,361,100.00 บำท 
                     -  ทุนส ำรอง   จ ำนวนเงิน          24,029,077.68 บำท 
                     -  ทุนสำธำรณประโยชน์ จ ำนวนเงิน            672,545.00 บำท 
                    -  ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล จ ำนวนเงิน             421,119.19 บำท 
                     -  ทุนสะสมขยำยงำน จ ำนวนเงิน                403,433.00 บำท 
                    -  ทุนสงเครำะห์ศพ จ ำนวนเงิน               970,000.00 บำท 
                     -  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน จ ำนวนเงิน             3,812,582.25 บำท 

  รวมทั้งสิ้น        245,669,857.12 บำท 
3.2.4  รำยได้ 

                     -  ดอกเบี้ยรบั จ ำนวนเงิน            27,125,231.00 บำท 
              -  ดอกเบี้ยธนำคำรฯ จ ำนวนเงิน                 15,279.36 บำท 
               -  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ จ ำนวนเงิน                   3,350.00 บำท 
              -  ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน จ ำนวนเงิน              41,589.48 บำท 

               -  รำยได้อื่น จ ำนวนเงิน                     150.00  บำท 
                                                                      รวมทั้งสิ้น         27,185,599.84  บำท 

3.2.5  ค่ำใช้จ่ำย 
              -  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก             จ ำนวนเงิน            4,223,905.28 บำท 

   -  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำว     จ ำนวนเงิน            1,587,114.35 บำท 
             -  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่    จ ำนวนเงิน              491,114.00  บำท 

            -  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่/อุปกรณ์  จ ำนวนเงิน        74,419.62 บำท 
             -  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอื่น จ ำนวนเงิน              587,047.23  บำท 

                                                                         รวมค่ำใช้จ่ำย         6,963,600.48   บำท    
  3.2.6  ก ำไร   
         ร ำย ได้  - ค่ ำ ใ ช้จ่ ำย  เท่ ำ กั บ  27,185,599. 84  - 6 ,963,600. 48  เป็ น เ งิ น 
20,221,999.36 บำท 
 

3.2.7  เงินทุน... 
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  3.2.7  เงินทุนสำธำรณประโยชน์ 
  สหกรณ์ฯ ได้ขออนุมัติแผนประจ ำปี 2563 เพื่อใช้จ่ำยส ำหรับทุนสำธำรณประโยชน์ 
มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

                                              ทุนสำธำรณประโยชน์      

                                           สหกรณ์ออมทรพัยก์องบนิ 5 จ ำกัด 

  ทุนยกมำ ปี 62 381,045.00 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

กฐิน กองบิน 5                    20,000.00  

ค่ำรักษำพยำบำล (นำงศรัญญำ  คงคำนนท์) 500.00 

สนับสนุนสลำกกำชำด ทอ.                        20,000.00 

รวม 40,500.00 

คงเหลือ 340,545.00 

รับจัดสรร ปี 63 400,000.00 

รวม 740,545.00 

ค่ำรักษำพยำบำล (จ.อ.วิฑูร  กิจจำทร)                           500.00  
กิจกรรม บน.5 (งำนเทศกำลปีใหม่)                       20,000.00  

กิจกรรม บน.5 (วันเด็ก) 3,000.00 

ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.พิเชษฐ  ประกอบพันธ์ุ)                          500.00  

พวงหรีด (น.ท.จรัญ  เฉลยจรรยำ)                         500.00  

ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.ธนพนษ์ภัทธ์  พลเยี่ยม) 500.00 

สนับสนุนโครงกำรโควิด-19 5,000.00 

ทุนกำรศึกษำ                        20,000.00  

ค่ำรักษำพยำบำล (ร.ต.ศิริพงษ์  โอเต็ง) 500.00 

ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.หญิง ภัทรำ  พิณทิพย์)                          500.00  

ค่ำรักษำพยำบำล (นำยยรรยง  พิกำรัตน์)                      500.00  

ค่ำรักษำพยำบำล (นำยน้อย  พงษ์รักษำ) 500.00 

กฐิน กรมส่งเสริมสหกรณ์                          1,000.00  

กฐิน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 2,000.00 

พวงหรีด (น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ)                          1,000.00  

กิจกรรม... 
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กิจกรรม บน.5 (ท่องเที่ยวอ่ำวมะนำว)                      10,000.00  

ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.ธีระยุทธ  กล่ ำอำจ)                      500.00  

พวงหรีด (นำยน้อย  พงษ์รักษำ) 500.00 

ค่ำรักษำพยำบำล (ร.ต.แทน  อ่อนทรัพย)์ 500.00 

ค่ำรักษำพยำบำล (น.ส.จตุพร  วิชิตะกุล) 500.00 

                                                                      รวมทั้งสิ้น 68,000.00 

                                                          คงเหลือ 672,545.00 

 3.2.8  กำรใช้ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก หรือคู่สมรส 
  ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสงเครำะห์
เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่  ตำมมติคณะกรรมกำรฯ  เมื่อ  
11 ตุลำคม 2559) ข้อ 5 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรศพของสมำชิกหรือ 
คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำยของสมำชิก 
  สมำชิกที่มีสิทธ์ิได้รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ต้องเป็นผู้ที่มีอำยุไม่เกิน 55 ปี
บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์  
                        สหกรณ์ฯ จะจ่ำยเงินให้สมำชิกหรือคู่สมรสตำมหลักเกณฑ์ในระเบียบก ำหนด ทั้งนี้ 
กำรนับจ ำนวนปีกำรเป็นสมำชิกจะนับอำยุกำรสมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ครั้งหลังสุด จนถึงเสียชีวิต 
  ส ำหรับในปีงบประมำณนี้ (ต.ค.2562 - ก.ย.2563) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5
จ ำกัด ได้จ่ำยเงินให้สมำชิกและหรือคู่สมรส มีรำยละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. ร.ต.สรุวัฏ  อิ่มใจ 80,000 
2. น.ท.จรัญ  เฉลยจรรยำ  70,000 
3. น.ท.สุนทร  มำสันเทียะ 60,000 
4. นำยน้อย  พงษ์รักษำ 80,000 
                         รวมท้ังสิ้น 290,000 

 3.2.9  กำรใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ 
  ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำ

ประกันเงินกู้ พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำรฯ เมื่อ 11 ตุลำคม 2559) ข้อ 7 กรณีที่ผู้ค้ ำ
ประกันต้องช ำระหนี้แทนผู้กู้ไม่ว่ำเนื่องจำกกรณีใดก็ตำม ให้จ่ำยเงินของกองทุนเพื่อช ำระหนี้แทนผู้ค้ ำประกัน
เป็นจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเหน็สมควรไม่เกนิ 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
กว่ำจ ำนวนหนี้คงเหลือสุทธิที่ผู้กู้ค้ำงช ำระต่อสหกรณ์ 

  ในกำรช ำระหนี้แทนของกองทุนตำมวรรคแรกนั้น หำกหนี้รำยนั้นมีผู้ค้ ำประกัน
หลำยรำยให้กำรช ำระหนี้แทนดังกล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ ำประกันทุกรำย ๆ ละเท่ำ ๆ กัน 

  ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่พอจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ส ำหรบั... 
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  ส ำหรับในปีงบประมำณนี้ (ต.ค.2562 - ก.ย.2563) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5
จ ำกัด ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ มีรำยละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. ผู้ค้ ำประกันของ น.ท.จรัญ  เฉลยจรรยำ 200,000 
2. ผู้ค้ ำประกันของ จ.อ.ธิติวุฒิ  โกมินทร์  200,000 
                         รวมท้ังสิ้น 400,000 

 
3.3 รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2563 

*********************************************************** 
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ระเบียบวำระท่ี 4 
      เรื่อง เสนอเพ่ือพิจำรณำ 
 4.1 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี 2563
 4.2 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2563 
 4.3 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปี 2564 
 4.4 พิ จำรณำก ำหนดวงเ งิ นกู้ ยื มหรื อค้ ำประกั น     
ประจ ำปี 2564 
 4.5 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2564 
 4.6 พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี 2564 
 4.7 พิ จ ำ รณำเลื อกตั้ งคณะกรรมกำรสหกรณ์ ฯ  
ประจ ำปี 2564 
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4.1  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี 2563 
*********************************************************** 
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รำยงำน... 
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 มต ิ ที่ประชุมฯ ................................................................................................................. 
 

 
4.2  พิจำรณำ... 
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4.2  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2563 
                       น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผู้ช่วยผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ท ำกำรแทน  
ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 5 จ ำกัด รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด 
ในปีบัญชี 2563 มีผลประกอบกำรก ำไรสุทธิจ ำนวนเงิน 20,221,999.36 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ได้เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 60 และ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ.2550 รำยละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 มติ  ที่ประชุมฯ .......................................................................................................... ....... 
 

 
4.3  พิจำรณำ... 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

1. ทุนส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   2,030,934.17 10.04 2,030,712.58 10.15 1,795,255.19 10.04
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามกฎกระทรวงก าหนด ไมเ่กินร้อยละห้าของ  
ก าไรสุทธิ

30,000.00 0.15 30,000.00 0.15 30,000.00 0.17

3. เงินปนัผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชกิ ในอัตราไมเ่กินร้อยละสิบตอ่ปี 12,992,966.30 64.25 12,373,620.54 61.85 11,419,591.00 63.85

4. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชกิตามส่วนธุรกิจที่สมาชกิไดท้ าไวกั้บสหกรณ์ในระหวา่งปี 3,098,098.89 15.32 3,450,936.78 17.25 2,484,615.00 13.89

5. เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 600,000.00 2.97 600,000.00 3.00 536,000.00 3.00

6. ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนัผล ไมเ่กินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มใีนวนัสิ้น
ปน้ัีน

60,000.00 0.30 60,000.00 0.30 60,000.00 0.34

7. ทุนสงเคราะห์เก่ียวกับการศพสมาชกิและคู่สมรส ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 400,000.00 1.98 400,000.00 2.00 500,000.00 2.80
8. ทุนชว่ยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามญั 600,000.00 2.97 600,000.00 3.00 600,000.00 3.35
9. ทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 370,000.00 1.83 400,000.00 2.00 400,000.00 2.24
10. ทุนสะสมขยายงาน 40,000.00 0.20 60,000.00 0.30 60,000.00 0.34

รวม 20,221,999.36 100.00 20,005,269.90 100.00 17,885,461.19 100.00

รายการ
ป ี2562 ป ี2561ป ี2563

( 6.70-0.77= 5.93 ) 

(6.30) (6.35) (6.30) 

(11.50) (10.00) (13.00) 
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4.3  พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยรับรำยจ่ำย 
ประจ ำปี 2564 

*********************************************************** 
 น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน  ผู้ช่วยผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ท ำกำรแทน 
ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมฯ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรร่วมกัน
จัดท ำแผนงำน และประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย เมื่อ 10 พฤศจิกำยน 2563 แล้วนั้นได้มีมติคณะกรรมกำรให้
เสนอแผนต่อสมำชิกในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี รำยละเอียดดังนี้ 

แผนงำนประจ ำปี 2564 ประกอบด้วย 

 

 มต ิ ที่ประชุมฯ .......................................................................................................................... 

ประมำณกำรรำยได้ ประจ ำปี 2564  

 
 มต ิ ที่ประชุมฯ .......................................................................................................................... 

ป ี64/ป ี63
แผนงาน ผลด าเนินการ  + สูง, - ต่ า  + เพ่ิมขึน้ , - ลดลง

1 รับสมาชกิเพ่ิม คน 50 52 2.00 50
2 จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชกิ บาท 172,219,644.14 173,005,630.00 785,985.86 178,195,798.90 5,976,154.76
3 รับช าระหน้ีจากสมาชกิ บาท 145,846,854.64 142,755,345.87 -3,091,508.77 144,600,000.00 -1,246,854.64
4 ระดมหุ้นจากสมาชกิ บาท 17,548,110.60 17,853,450.00 305,339.40 19,200,000.00 1,651,889.40
5 รับฝากเงินจากสมาชกิ บาท 19,631,982.75 21,417,043.48 1,785,060.73 17,500,000.00 -2,131,982.75
6 รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน บาท 48,523.68 49,006.56 482.88 51,000.00 2,476.32
7 กู้เงินจากแหล่งเงินกู้อ่ืน บาท 12,000,000.00 68,000,000.00 56,000,000.00 10,000,000.00 -2,000,000.00
8 ช าระเงินกู้ยมื บาท 20,750,400.00 55,232,200.00 34,481,800.00 16,428,400.00 -4,322,000.00

ล าดบั รายการ หน่วยนับ แผนงาน ป ี64
ป ี2563

ป ี2564 ป ี64/ป ี63
ประมาณการ รับจริง  + สูง - ต่ า ประมาณการ  + เพ่ิมขึน้ , - ลดลง

1. รายได้ดอกเบี้ย และผลตอบแทน
จากการลงทุน
    1.1 เงินให้กูย้มื 26,189,665.23 27,125,231.00 935,565.77 27,276,000.00 1,086,334.77

ในอตัราร้อยละ 6.70  ต่อปี
    1.2 เงินฝากธนาคาร 10,000.00 15,279.36 5,279.36 10,000.00 0.00
    1.3 เงินลงทุน 45,500.00 41,589.48 -3,910.52 45,500.00 0.00

รวม 26,245,165.23 27,182,099.84 936,934.61 27,331,500.00 1,086,334.77

2. รายได้ท่ีมิใชด่อกเบี้ย
     2.1 ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ 3,500.00 3,350.00 -150.00 3,500.00 0.00
     2.2 อืน่ ๆ 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00

รวม 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
รายได้ท้ังส้ิน 26,248,665.23 27,185,599.84 936,934.61 27,335,000.00 1,086,334.77

ค่าใชจ้า่ยท้ังส้ิน 7,391,740.37 6,963,600.48 -428,139.89 7,538,158.64 146,418.27
ก าไรสุทธิ 18,856,924.86 20,221,999.36 1,365,074.50 19,796,841.36 939,916.50

รายการ ค าชีแ้จง

 - ดอกเบี้ยเงินให้สมาชกิกูฉ้กุเฉนิและกูส้ามัญ

 - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 - เป็นเงินปันผลและเฉล่ียคืนจากการถอืหุ้น

ป ี2563

 - จากการรับสมัครสมาชกิ

ประมำณกำร... 
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ป ี2564

ประมาณการ จ่ายจริง  + สงู , - ต่ า ประมาณการ

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

     1.1 เงินรับฝาก 4,728,099.33 4,223,905.28 -504,194.05 4,499,825.81  - ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ร้อยละ 2.50 

และเงินฝากออมทรัพย์พเิศษร้อยละ 3.60

     1.2 เงินกู้ยืม 1,308,661.04 1,587,114.35 278,453.31 1,663,572.83  - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,036,760.37 5,811,019.63 -225,740.74 6,163,398.64

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

2.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

     2.1.1 เงินเดือนเจา้หน้าที่ 124,200.00 124,200.00 0.00 134,160.00  - เป็นเงินเดือนส าหรับเจา้หน้าที่ จ านวน 1 คน เดือนละ 11,180 บาท

     2.1.2 ค่าตอบแทน 384,000.00 338,000.00 -46,000.00 348,000.00  - เป็นค่าตอบแทน จนท.และหน่วยงาน

1.ผจก.ฯ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเงินปีละ 60,000 บาท

2.ผช.ผจก.ฯ เดือนละ 4,000 บาท   เป็นเงินปีละ  48,000 บาท

3.จนท.ฯ 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน ๆ ละ 6,000 บาท  

  เป็นเงินปีละ  72,000 บาท

4.เจา้หน้าที่การเงิน 3,500 บาท/เดือน  เป็นเงินปีละ 42,000 บาท

5.เจา้หน้าที่บัญชี 3,000 บาท/เดือน  เป็นเงินปีละ 36,000 บาท

6.เลขาฯ เดือนละ 3,000 บาท  เป็นเงินปีละ  36,000 บาท

 7.ผกง.ฯ เดือนละ 2,000 บาท  เป็นเงินปีละ  24,000 บาท

8.ที่ปรึกษา เดือนละ 2,500 บาท  เป็นเงินปีละ  30,000 บาท

รวมเป็นเงิน 348,000 บาท/ปี

     2.1.3 ค่าล่วงเวลา 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00  - เป็นค่าตอบแทนการท างานนอกเวลาส าหรับเจา้หน้าที่ในการปิดบัญชี

     2.1.4 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

450.00 111.00 -339.00 300.00  - สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 0.2 ของเงินเดือนทั้งปี

     2.1.5 ค่าประกันสังคม 10,000.00 5,863.00 -4,137.00 7,000.00  - จา่ยประกันสังคมส าหรับนายจา้งร้อยละ 5 ของเงินเดือน

     2.1.6 ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 30,000.00 7,940.00 -22,060.00 30,000.00  - เป็นค่าเบี้ยเล้ียง ที่พกัและพาหนะ ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ

   และเจา้หน้าที่ไปประชุม หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่

     2.1.7 ค่าศึกษาอบรม 25,000.00 0.00 -25,000.00 25,000.00  - เป็นค่าธรรมเนียม ค่าที่พกัในการอบรม

   ส าหรับกรรมการ เจา้หน้าที่ และสมาชิกไปศึกษาอบรม

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 588,650.00 491,114.00 -97,536.00 559,460.00

2.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์

     2.2.1 ค่าเส่ือมราคา 36,000.00 24,579.62 -11,420.38 36,000.00  - ตัดค่าเส่ือมราคาของครุภัณฑ์ประจ าปี

     2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000.00 2,840.00 -27,160.00 30,000.00  - ส าหรับซ่อมแซมทรัพย์สินของสหกรณ์

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 50,000.00 47,000.00 -3,000.00 50,000.00  - ค่าบ ารุงรักษาจากมหาวิทยาลัยสงขลา

     2.2.4 ค่าตกแต่งส านักงาน 25,000.00 0.00 -25,000.00 25,000.00  - ค่าจา้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งส านักงาน

     2.2.5 ค่าซ้ือครุภัณฑ์ สนง.ฯ 17,030.00 15,391.86 -1,638.14 30,000.00  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานทีฯ่ 158,030.00 89,811.48 -68,218.52 171,000.00

รายการ ค าชี้แจง
ป ี2563

ประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปี 2564 

2.3 ค่ำใช้จ่ำย... 
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หมำยเหตุ  รำยจ่ำยทุกประเภทให้ถัวจ่ำยได ้

 มต ิ ที่ประชุมฯ .......................................................................................................................... 
 

4.4  พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2564 
*********************************************************** 

 ตำมข้อบังคับ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ ำประกันส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน ซึ่งวงเงินที่ก ำหนดจะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ในปี 2563 ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันไว้ จ ำนวน 
150,000,000.00 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) 
 ส ำหรับปี 2564 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันไว้เพื่อด ำเนินกำร
ให้เงินยืมแก่สมำชิก จ ำนวน 150,000,000.00 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมฯ 
พิจำรณำต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2564  
เป็นจ ำนวน........................................บำท (...................................................................) 
 
 
 
 
 

ป ี2564

ประมาณการ จ่ายจริง  + สงู , - ต่ า ประมาณการ

2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน

     2.3.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 65,800.00 44,400.00 -21,400.00 65,800.00  - เบี้ยประชุมกรรมการด าเนินการ 15 คน 

     2.3.2 ค่ารับรอง 30,000.00 21,130.00 -8,870.00 30,000.00  - เป็นค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างส าหรับการประชุม

     2.3.3 ค่าใช้จา่ยประชุมใหญ่ 360,000.00 363,145.00 3,145.00 360,000.00  - เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี

     2.3.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ

36,000.00 36,000.00  - ผตส.กิจการ เดือนละ 3,000 บาท  เป็นเงินปีละ  36,000 บาท

     2.3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 500.00 335.00 -165.00 500.00  - เป็นค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บในการท าธุรกรรม

     2.3.6 ค่าถ่ายเอกสาร 14,000.00 9,965.00 -4,035.00 14,000.00  - เป็นค่าถ่ายเอกสารการประชุม และหนังสือต่าง ๆ

     2.3.7 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 20,000.00 4,166.60 -15,833.40 20,000.00  - เป็นค่าแบบพมิพต่์าง ๆ

     2.3.8 ค่าของใช้สนง.ฯ 20,000.00 27,335.11 7,335.11 30,000.00  - เป็นค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร์

     2.3.9 ค่าหนังสือพมิพแ์ละวารสาร 3,000.00 2,430.00 -570.00 3,000.00  - เป็นหนังสือพมิพ,์วารสารส่ิงพมิพ์

     2.3.10 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร 20,000.00 16,814.52 -3,185.48 20,000.00  - ค่าอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ประจ าส านักงาน

     2.3.11 ค่าไปรษณีย์ 5,000.00 3,127.00 -1,873.00 5,000.00  - เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมอากร

     2.3.12 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00  - เป็นค่าจา้งสอบบัญชีสหกรณ์

     2.3.13 ค่าใช้จา่ยท่ัวไป 20,000.00 8,199.00 -11,801.00 10,000.00  - เป็นค่าใช้จา่ยอื่น ๆ

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 608,300.00 587,047.23 -21,252.77 644,300.00

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,354,980.00 1,152,580.85 -202,399.15 1,374,760.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 7,391,740.37 6,963,600.48 -428,139.89 7,538,158.64

รายการ
ป ี2563

ค าชี้แจง

4.5 พิจำรณำ... 
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4.5  พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2564 
*********************************************************** 

 ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ. 2550 ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือ
กำรสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี โดยให้ได้รับค่ำตอบแทนตำมมติของที่
ประชุมใหญ่ก ำหนด 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร  หรือผู้ซึ่ งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำ 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 
 จ ำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง หำกเป็นบุคคลธรรมดำให้มีได้ไม่เกิน 5 คน หรือหำก
เป็นนิติบุคคลให้มีได้ไม่เกิน 1 นิติบุคคล 
 ข้อ 103 กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ ในต ำแหน่งได้ 
มีก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจกำรคนใหม ่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้นอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ 
 ในปี 2563 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 1 คน คือ  
ร.ต.หญิง รัตนำ  สีเหลือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรและให้ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 3,000 บำท (สำมพันบำทถ้วน) 
 ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ และระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรประจ ำปี 2564 ที่ประชุมฯ เสนอ 

1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 
มติ  ที่ประชุมฯ มีมติ เอกฉันท์ให้...................................................................เป็น  

ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ประจ ำปี  256 4 และให้ได้ รับค่ำตอบแทน 
เดือนละ .....................บำท 

4.6 พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี 2564 

และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชี 
*********************************************************** 

 อำศัยตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ท ำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ข้ึน 
เพื่อเป็นกำรกระจำยงำนสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภำคเอกชน โดยขอควำมร่วมมือให้สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร 
ที่มีทุนด ำเนินงำนตั้งแต่  100 ล้ำนบำทข้ึนไป และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ให้จัดจ้ำงผู้สอบบัญชี
ภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจ้ำงผู้สอบบัญชีในปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ ได้ ข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไว้ถูกต้อง  จำกกำรพิจำรณำของที่ประชุมใหญ่เมื่อ  
20 พฤศจิกำยน 2562 ให้เลือกคุณสุวีณำ  จงเจริญพรชัย ผู้ช ำนำญงำนสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจ ำตัว 20452 
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี ปีละ 50,000 บำท   
 ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ 
พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ส ำรอง) ไว้ด้วย หำกกรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ตัวจริง)  ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ สำมำรถให้ผู้สอบบัญชีส ำรองท ำหน้ำที่ตรวจได้เลย เพื่อแก้ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรตรวจบัญชี
ประจ ำปีนั้น ๆ หำกไม่เลือกไว้ต้องเสียเวลำในกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญสมำชิก เพื่อพิจำรณำเลือก  

ผู้สอบบญัชี... 



-51- 
 

ผู้สอบบัญชีใหม่ ดังนั้นในปี 2563 ที่ประชุมได้เลือก คุณนิ่มนวล  ดวงโต ผู้ช ำนำญงำนสอบบัญชีสหกรณ์  
เป็นผู้สอบบัญชีส ำรองไว้ด้วย 
 ส ำหรับในปี 2564 ขอให้ที่ประชุมฯพิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด โดยมีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีต่อสหกรณ์ฯ จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มต ิ ที่ประชุมฯ มีมตใิห้ คุณ..................................................................เปน็ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญชี ปีละ ............................บำท และอนุมัติให ้
คุณ...........................................................เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ (ส ำรอง) 

4.7  พิจำรณำเลือกตัง้คณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2564 
*********************************************************** 

  ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ.2550 หมวด 8 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ 72 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก 14 คน ซึ่งในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก 

ข้อ 74  ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวำระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออก
จำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมด โดยวิธีจับสลำก (ถ้ำมีเศษให้ปัดข้ึน) และให้

รายการ คุณสุวณีา  จงเจริญพรชยั คุณประสาน  งามสม
คุณสมบัติ ผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงาน
ท่ีอยู่ อ.เมือง จว.ราชบุรี อ.เมือง จว.เพชรบุรี
การเขา้ปฏบิัติงาน อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง อยา่งนอ้ยปีละ ๔ คร้ัง

คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 - 3 วนั คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 - 3 วนั
จ านวนผู้เขา้ตรวจ ด้วยตนเองและผู้ชว่ย ด้วยตนเองและผู้ชว่ย

คร้ังละ 2 - 3 คน คร้ังละ 2 - 3 คน
การรายงานผล ระหวา่งปี, ประจ าปี ระหวา่งปี, ประจ าปี

ให้ค าแนะน าด้านการบริหารการเงิน ให้ค าแนะน าด้านการบริหารการเงิน
เขา้ร่วมประชมุใหญ่ หรือ คณก.ฯ เขา้ร่วมประชมุใหญ่ หรือ คณก.ฯ

ค่าธรรมเนยีม 50,000 บาท 45,000 บาท
ผลงาน สอ.รพ.เพชรบุรี สอ.รพ.ประจวบคีรีขนัธ์

สอ.สาธารณสุข ปข. สอ.หนึง่เจด็ต ารวจตระเวนชายแดน
สอ.รพ.พระปกเกล้า สหกรณ์เครดิตยเูนีย่นบ้านหนองบ้วย
สอ.ม.เกษตรศาสตร์ สอ.กองบังคับการสนบัสนนุทางอากาศ
สอ.กรมทหารราบท่ี 19 สอ.ต ารวจภธูร จว.ชมุพร
สอ.บน.5 สอ.บน.5

ถือว่ำ... 
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ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ในปีต่อไปให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่อยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระหรือ  
อยู่นำนที่สุดออกจำกต ำแหน่งสลับกันทุก ๆ ป ี

เมื่อครบก ำหนดแล้ว หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ แต่ต้อง 
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ 

กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่ งพ้นจำกต ำแหน่ งอำจได้รับ เลือกตั้งซ้ ำอีกได้แต่ต้องไม่ เกิน 
สองวำระติดต่อกัน ในกรณีกรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรด ำเนินกำร  
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก และให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้
บังคับโดยอนุโลม 

รำยชื่อคณะกรรมกำรชุดท่ี 38 ประจ ำปี 2563 และกำรด ำรงต ำแหน่ง ดังน้ี 
 

ล ำดับที ่ ช่ือ - สกุล วำระที่ 1 วำระที่ 2 หมำยเหต ุ
      ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2   

1 น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ 63         
2 น.อ.เสกสรร สำยเพ็ชร ์   63       
3 น.อ.พลงั วิทยำภรณ์   63       
4 น.อ.กิจจำพจน ์ สุกเพชร   63       
5 น.ท.ขจร อินทรศักดิ ์ 63         
6 น.ท.สรุบด ี บุญค ำมลู   63    

 
  

7 น.ท.วิชัย ข ำโพธ์ิ 63         
8 น.ท.เมธี เวทไธสง   63       
9 น.ท.สมพล อัมพวำ 63         
10 น.ท.ปญัญำ โภควณิช   63       
11 น.ท.สทุธิชัย ศรีทองอทุัย 63         
12 น.ต.สุนันท ์ เทียนจ่ำง       63   
13 น.ต.นิวัต ภิรมย์ศร ี 63         
14 ร.ท.ไพรัตน์ พวงสุวรรณ 63         
15 ร.ท.สุรวุฒ ิ ท่ำห้อง 63         

 และในครั้งนี้มีกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ว่ำงลงเนื่องจำก ย้ำยสังกัด ครบวำระ จ ำนวน 8 คน 
ซึ่งต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่รำยละเอียดดังนี้ 

1.  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ย้ำยสังกัด 
2.  น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์      ย้ำยสังกัด 
3.  น.อ.พลัง  วิทยำภรณ์  ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 สำมำรถเลือกกลบัมำใหม่ได้ 
4.  น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร ย้ำยสังกัด 
5.  น.ท.เมธี  เวทไธสง  ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 สำมำรถเลือกกลบัมำใหม่ได้ 
6.  น.ท.สุรบดี  บุญค ำมลู  ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 สำมำรถเลือกกลบัมำใหม่ได้ 

7. น.ท.... 



-53- 
 

7.  น.ท.ปัญญำ  โภควณิช  ลำออก 
8.  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง  ครบวำระที่ 2 ปีที่ 2 ไม่สำมำรถเลือกกลบัมำได ้
 
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจำรณำเลือกตั้งสมำชิกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

ลงในปี 2563   
1.  ให้............................................................แทน  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ 
2.  ให้............................................................แทน   น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์      
3.  ให้............................................................แทน   น.อ.พลงั  วิทยำภรณ์  
4.  ให้ ...........................................................แทน น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร  
5.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.เมธี  เวทไธสง 
6.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.สรุบดี  บุญค ำมลู  
7.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.ปญัญำ  โภควณิช 
8.  ให้ ...........................................................แทน  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง 
 
มต ิ ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์พิจำรณำเลือกตั้งสมำชิกต่อไปนี้เป็นกรรมกำรด ำเนินกำร

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ชุดที่ 39 ประจ ำปี 2564 
 
1. ให้............................................................แทน  น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์  
2.  ให้............................................................แทน  น.อ.เสกสรร  สำยเพ็ชร์           
3.  ให้............................................................แทน   น.อ.พลงั  วิทยำภรณ์  
4.  ให้ ...........................................................แทน น.อ.กิจจำพจน์  สุกเพชร  
5.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.เมธี  เวทไธสง 
6.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.สรุบดี  บุญค ำมลู  
7.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.ปญัญำ  โภควณิช 
8.  ให้ ...........................................................แทน  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ… 
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ระเบียบวำระที่ 5 
เรื่อง  ข้อเสนอแนะของ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ ์และ

ผู้ตรวจกำรสหกรณ ์
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ระเบียบวำระที่ 5 
เรื่อง  ข้อเสนอแนะของ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ ์และ

ผู้ตรวจกำรสหกรณ ์
****************************** 

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

2. ………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ… 
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ระเบียบวำระที่ 6 
เรื่องอื่นๆ 
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ระเบียบวำระที่ 6 
เรื่องอื่นๆ 

********************* 
1. ..............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
เลิกประชุมเวลำ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


