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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
WING 53 SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
135 หมู่ 5 ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 – 3260 – 4526 , 0 – 2534 – 6000 กด 6 – 0474 หรือ 6 – 0475
ที่ สอ.บน.5

27/56
9 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ขอเชิญสมาชิกเข้า ร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 1300 ณ ห้องประชุม
ดุสิตา อาคารอากาศคารณ กองบิน 5 เพื่อทราบ และพิจารณาการดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2554 และรายงาน
การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/55
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก ประจาปี 2555
3.2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2555
3.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2555
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณางบการเงิน ประจาปี 2555
4.2 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2555
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2556
4.4 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน ประจาปี 2556
4.5 พิจารณาเลือกแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2556
4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจาปี 2556
4.7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2556
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
นาวาอากาศโท วิรัช จันทร์กระจ่าง
(วิรัช จันทร์กระจ่าง)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ
1. น.อ.ขวัญชัย
วังอินทร์
ประธานกรรมการ
2. น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. น.ท.ณรงค์ชัย งามขา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. น.อ.สมบูรณ์
เพ็งสุข
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. น.ท.สมชาย
ศิริจันทร์
กรรมการหน่วย
6. น.ท.วทัญญู
เกษณียบุตร
กรรมการหน่วย
7. น.ท.วิรัช
จันทร์กระจ่าง กรรมการและแลขานุการหน่วย
8. น.ต.ขจร
อินทรศักดิ์
กรรมการหน่วย
9. น.ต.วิชัย
ขาโพธิ์
กรรมการหน่วย
10. น.ต.พรหมกมล พูลเกษ
กรรมการหน่วย
11. น.ต.วินัย
สุขศรีอินทร์
กรรมการหน่วย
12. ร.ท.พูลศักดิ์
เฉยรอด
กรรมการหน่วย
13. ร.ท.สมเกียรติ ปลื้มไสยาสน์
กรรมการหน่วย
14. ร.ท.จาเนียร
ขวัญพราย
กรรมการหน่วย
15. ร.ต.นรินทร์
สุทธคา
กรรมการหน่วย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
พ.อ.อ.ธงชัย คงสิทธิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
น.อ.ตากเพชร พินพันธุ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
น.ต.ไพฑูรย์ ภุมรินทร์
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 62 วรรคสองความ
ว่า “การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์”
บัดนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2555 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว คือกึ่งหนึ่ง
ของสมาชิก ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน และขอแนะนาท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ดังนี้.1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………..
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. …………………………………………………………..
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2554


น.ท.วิรัช จันทร์กระจ่าง กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ได้ส่งสาเนา
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2554 ให้สมาชิกโดยแยกตามหน่วยขึ้นต รงกองบิน 5 เพื่อพิจารณาถึง
ความถูกต้องก่อนและหากสมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานไม่ถูกต้อง หรือมีคาทักท้วงประการใดขอให้แจ้ง
สหกรณ์ฯ ทราบแล้วนั้น ซึ่งปรากฎว่าไม่มีสมาชิกขอแก้ไขหรือทักท้วง
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2554

มติที่ประชุม 

………..................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก
ประจาปี 2555


ผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ในรอบปีทางบัญชี 2555 (1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55) มีสมาชิ กเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปีดังนี้.จานวนสมาชิกเมื่อ 1 ตุลาคม 2554
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
หัก สมาชิกลาออกในระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
สมาชิกโอนระหว่างปี
จานวนสมาชิกเมื่อ 30 กันยายน 2555

775 คน
73 คน
53 คน
2 คน
1 คน
792 คน

ประเภทของสมาชิก
359
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113
107
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10 13
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พน
ง.

ร
ปร
ะท
วน
ลูก
จ้า
งป
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าบ
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ญ
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99

สม
ทบ
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0 1

บา
นา
ญ
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116
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3.2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2555


ด้านการเงิน
ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้บริหารจัดการด้านการเงินดังนี้.-

สินทรัพย์
มูลค่ารวม 199,148,166.95 บาท
171,108,236.73

2554

2555

18,867,958.77

8,307,932.47

ให้ก
้ ู ระ
ยะ
ยาว
เงนิ

ให้ก
้ ู ระ
ยะ
ส้ัน
เงนิ

พิม
เขยี
นแ
บบ

เคร
ื่อง

ดอ
ก

4,982.60

พ์

6,465.24

เบยี้
ค้าง
รับ

78,574.48

คร
ุ ภณั
ฑ์

หา
รจ

หุ้น
ชุม
นุม
ท

.จา
กัด
หุ้น
ชส
อ

าคา
ร
ธน

สด
เงนิ

676,000.00

ากัด

82,000.00

16,016.66

8

สหกรณ์
สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์กกองบิ
องบินน 55 จจำกั
ำกัดด



หนี้สิน
มูลค่ารวม 72,775,338.49 บาท
59,568,101.59

2554

2555
7,683,129.94

5,499,999.96

หน
สี้ ิน
อนื่

เงนิ
รับ
ฝาก

ส่ว
น

ขอ
งห

นรี้
ะย
ะย

าวท
ถี่ ึง

กาห

นด
ชาร
ะ

เงนิ
ก้รู
ะย
ะย

ภา
ยใน
1

าว

ปี

24,107.00

ทุน
มูลค่ารวม 126,372,828.46 บาท
104,322,630.00

2554

2555

12,876,288.60

8,720,095.67
21,762.00

ห้นุ
รือน
ทนุ เ

ง
ารอ
ทนุ ส

ย
ระโ
ณป
ร
า
าธ
ทนุ ส

ชน์

191,119.19

ะดบั
ษาร
ั
ก
ร
ทนุ

ทนุ ส

39,433.00

งาน
ยาย
ข
ม
ะส

ทนุ ส

201,500.00

หศ์ พ
ราะ
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ง

ธิ
รสุท
ไ
า
ก
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รายได้
มูลค่ารวม 12,719,974.25 บาท
11,907,461.94

12,606,689.30

2554

2555

46,369.85
18,736.66

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยฝากธนาคาร

22,700.00

460.69

55,004.41

11,450.00

27,756.31

ค่าธรรมเนี ยม

1,600.00

ผลตอบแทน

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่าย
มูลค่ารวม 3,999,878.58 บาท
2,828,211.18

3,056,917.40
2554

2555

464,041.30

391,180.00

443,862.60

333,760.00
46,183.43

ดอกเบีย้ จ่าย

ดาเนิ นงาน

87,739.88

อาคาร อุปกรณ์

ดาเนิ นงานอื่น ๆ
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กาไรสุทธิ
ประจาปี 2555 เป็นเงิน 8,720,095.67 บาท
กาไร
69.51%

รายได้
100%
ค่าใช้ จ่าย
30.49%

ด้านสวัสดิการ
ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้อนุมัติเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ และสวัสดิการสมาชิกมีรายการดังนี้.1. เงินทุนสาธารณประโยชน์
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

จานวนเงิน

ร่วมทอดกฐินพระราชทาน วัดเกาะหลักกับกองบิน 5
สนับสนุนหนังสือสมาคมรวมปัญญา
สนับสนุนสลากกาชาดกองทัพอากาศ
สนับสนุนกิจกรรมงานสถาปณากองบิน 5
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรกับกองบิน 5
สนับสนุนโบว์ลิ่งการกุศลกับกองทัพอากาศร่วมทอดกฐินพระราชทาน

20,000.4,000.20,000.20,000.40,000.7,000.111,000.-

รวม
2. เงินทุนสงเคราะห์ศพ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายการ
พ.อ.อ.ธีระพงษ์ อนันตศิริ
พ.อ.อ.สุรชัย
ลี้ไพบูลย์
นาง เหลียง
เชือ้ แถว
นาย ประภัสสร์ เพ็ชรวิเศษ
รวม

จานวนเงิน
80,000.80,000.20,000.30,000.210,000.-
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ด้านอื่นๆ
ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบและมติต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกดังนี้
- มีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ ในปี 2555 ทั้งหมดจานวน 2 ครั้ง
ดังนี้
เมื่อการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/55 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องดุสิตา อาคาร
อากาศคารณ กองบิน 5
ข้อความเดิม
น.ท.วิรัช จันทร์กระจ่าง ประธานในที่ประชุม ขอให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ได้พิจารณาแก้ไ ข
ข้อบังคับสหกรณ์ ฯ หมวด 3 ข้อ 8
ข้อ 8 การงดชาระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระค่าหุ้นเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่า
100,000.-บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลด
จานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อความที่ข้อแก้ไข
ข้อ 8 สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ และมีเงินค่าหุ้นอยู่กับสหกรณ์เป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่า
100,000.-บาท จะงดชาระค่าหุ้นรายเดือน หรือลดการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ
สมาชิกที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์และสมาชิกผู้นั้นถือหุ้นรายเดือนเป็นจานวนสูงกว่าอัตราที่กาหนด
ไว้ในระเบียบสหกรณ์ สมาชิกผู้นั้นสามารถลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงได้ แต่ต้องไม่ต่าไปกว่าอัตราที่กาหนด
ไว้ในระเบียบสหกรณ์ โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือคณะกรรมการดาเนินการ
สมาชิกที่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ แต่หนี้นั้นมีจานวนน้อยกว่ามูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่กับสหกรณ์เป็น
จานวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทขึ้นไป สมาชิกนั้นจะลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนของตนลงก็ได้ แต่ต้องไม่
ต่าไปกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสหกรณ์
ครั้งที่ 2 เมื่อมีการประชุม ฯ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 6 มกราคม 2555
มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.2550
รายละเอียดตามแบบ ทข.3 โดยจัดทาเป็นระเบียบฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
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อมทรัพพย์ย์กกองบิ
องบินน 55 จจำกั
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ข้อความเดิม
ข้อ 8 ให้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ โดยจัดทาเป็นบัญชีแนบ
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 21 การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ 11 ให้ได้รับเงินเดือนและ
ค่าจ้างอัตราที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบดังนี้ ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.2550
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ก.เจ้าหน้าที่
(1) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ก ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
(2) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ข ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
(3) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ค ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
(4) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ง ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
ลูกจ้าง ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 2
ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 8 ให้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ โดยจัดทาเป็นบัญชีแนบ
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 21 การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ 11 ให้ได้รับเงินเดือนและ
ค่าจ้างอัตราที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบดังนี้
ก.เจ้าหน้าที่
(1) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ก ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
(2) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ข ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
(3) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ค ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
(4) ให้ผู้มีความรู้ตามข้อ 11 ง ให้จ้างขั้นเริ่มต้นที่ ขั้น 2
ลูกจ้าง ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1
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3.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2555


เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 54 เมื่อ 24 พ.ย.54 ได้เลือกให้กระผม พ.อ.อ.ธงชัย คงสิทธิ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด สาหรับปีทางการบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.55 นั้น
กระผมได้ทาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์เป็นประจาทุกเดือนนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบในรอบ 1
ปี (ต.ค.54 - ก.ย.55) ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจการดาเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ ตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนด
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ทะเบียนคุม ลูกหนี้ - เจ้าหนี้ ถูกต้อง
3.2 ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ ถูกต้อง
3.3 การตรวจนับเงินสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษา
มียอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.55 จานวนเงิน 16,016.66 บาท ถูกต้อง
3.4 การบริหารงานของคณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม
3.5 การให้กู้แก่สมาชิก มีดังนี้
3.4.1 กู้ฉุกเฉิน จานวน 209 สัญญา
เป็นเงิน 1,524,800.00 บาท
3.4.2 กู้สามัญ
จานวน 138 สัญญา
เป็นเงิน 68,314,677.00 บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จานวน 347 สัญญาเป็นเงิน 69,839,477.00 บาท การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับและมติที่ประชุม
3.6 การฝาก - การถอน เงินออมทรัพย์ มีดังนี้
3.6.1 ฝากเงินออมทรัพย์
เป็นเงิน
754.93 บาท
3.6.2 ถอนเงินออมทรัพย์
เป็นเงิน
5,717.00 บาท
3.6.3 ฝากออมทรัพย์พิเศษ
เป็นเงิน
19,627,955.76 บาท
3.6.4 ถอนออมทรัพย์พิเศษ
เป็นเงิน
9,370,801.84 บาท
3.7 รายได้ - รายจ่าย มีดังนี้
3.7.1 รายได้
เป็นเงิน
12,719,974.25 บาท
3.7.2 รายจ่าย
เป็นเงิน
3,999,878.58 บาท
3.7.3 รายได้สูงกว่ารายจ่าย
เป็นเงิน
8,720,095.67 บาท
สาหรับรายจ่ายต่างๆนั้น ได้ใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและส่งผลดี
ต่อสมาชิก การอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม
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4. สรุป ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ประจาปี 2555
การดาเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานตรงตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้ อบังคับและมติที่ประชุม จึง
ส่งผลให้การดาเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ถูกต้องเรียบร้อย
ข้อขัดข้อง
- เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ในกองทัพ
ได้เปิดให้บริการสินเชื่อต่าง ๆ กับข้าราชการลูกจ้างในวงเงินค่อนข้างสูง ทาให้สมาชิกหลายรายเป็นหนี้เกินตัวไม่
สามารถชาระหนี้ได้ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ค้าประกัน และเป็นปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาต้องแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
......พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า ....
ความพอเพียง เพียงพอ ไม่ก่อหนี้
ชีวิตนี้ จะมีสุข ทุกข์ไม่ข่ม
ความพอดี ดีหนักหนา น่านิยม
ร่วมชื่นชม ตามรอยบาท ชาติเจริญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
พ.อ.อ.ธงชัย คงสิทธิ์
(ธงชัย คงสิทธิ)์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด

มติที่ประชุม 

………..................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณางบการเงิน
ประจาปี 2555


หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
2 พฤศจิกายน 2555
เรียน นายประสาน งานสม
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เพื่อแสดง ความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ผลการดาเนินงานกระแสเงินสดปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน สหกรณ์
กาหนดไว้หรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่งงบ
การเงินดังกล่าวได้จัดทาขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ตามที่ข้าพเจ้าทราบคิดว่าควรจะ
เป็นดังนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการ ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทา ของคณะกรรมการดาเนินการหรือ เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่ างมี
สาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการ อันมีผลต่องบการเงินเพราะมิได้ปฏิบัติ ตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง
สารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
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6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจากัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. ไม่มีการละเมิดสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่องบการเงิน
9. นับแต่วันสิ้นปี ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบกระเทือน
งบการเงินหรือต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
นาวาอากาศเอก ขวัญชัย วังอินทร์
(ขวัญชัย วังอินทร์)
ประธานกรรมการ
เรืออากาศโทหญิง ชนิฏฐกามาศ ทรงภูมิ
(ชนิฏฐกามาศ ทรงภูมิ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 งบกาไรขาดทุนและ
งบกระแสเงินสด ปีสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วน
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับ รองทั่วไป และตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้จัดทาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ2554
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด โดย
ถูกต้องตามที่ควร ในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ลงชื่อ นายประสาน งามสม
(นายประสาน งามสม)
ผู้สอบบัญชี

สานักงานประสาน
186/37 หมู่ 2 ตาบลหนองโสน
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5

11,447.84
27,203,355.74

30,933.34
30,325,993.09

3
4

758,000.00
171,108,236.73
78,574.48
171,944,811.21
199,148,166.95

756,000.00
153,810,516.52
51,299.60
154,617,816.12
184,943,809.21

6
7
8

5,499,999.96
59,568,101.59
24,107.00
65,092,208.55

5,499,999.96
49,315,909.74
203,245.76
55,019,155.46

6

7,683,129.94
7,683,129.94
72,775,338.49

13,508,788.96
13,508,788.96
68,527,944.42

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว - สุทธิ
เครื่องใช้ สานักงานสุทธิ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนีร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้ าหนีเ้ งินรับฝาก
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
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หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท)
หุน้ ทีช่ าระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

9

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

104,322,630.00
12,876,288.60
453,814.19
8,720,095.67
126,372,828.46
199,148,166.95

95,794,270.00
12,040,542.90
254,814.19
8,326,237.70
116,415,864.79
184,943,809.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
นาวาอากาศเอก ขวัญชัย วังอินทร์
(ขวัญชัย วังอินทร์)
ประธานกรรมการ
นาวาอากาศโท วิรัช จันทร์กระจ่าง
(วิรัช จันทร์กระจ่าง)
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
ปี 2555
บาท
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ และการลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

บวก รายได้ทมี่ ิใช่ดอกเบีย้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อื่น
รวมรายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าล่วงเวลา
เงินเดือน
ค่าครองชีพ
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง
ค่าตอบแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าศึกษาอบรม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าโทรศัพท์และโทรสาร
ค่าบารุงรักษาโปรแกรม

ปี 2554
%

บาท

%

12,653,059.15
55,004.41
12,708,063.56

99.57
0.43
100.00

11,926,198.60
27,756.31
11,953,954.91

99.77
0.23
100.00

2,342,333.18
714,584.22
3,056,917.40
9,651,146.16

18.43
5.62
24.05
75.95

2,035,520.39
792,690.79
2,828,211.18
9,125,743.73

17.03
6.63
23.66
76.34

11,450.00
460.69
11,910.69

0.09
0.00
0.09

22,700.00
1,600.00
24,300.00

0.19
0.01
0.20

8,100.00
45,760.00
19,840.00
19,800.00
286,000.00
1,280.00
10,400.00

0.06
0.36
0.16
0.16
2.25
0.01
0.08

8,100.00
0.00
0.00
21,220.00
295,000.00
0.00
9,440.00

0.07
0.00
0.00
0.18
2.47
0.00
0.08

23,516.12
5,000.00
12,323.76
46,900.00

0.18
0.04
0.10
0.37

14,465.92
19,200.00
12,517.51
0.00

0.12
0.16
0.10
0.00
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ปี 2555

ปี 2554

บาท

%

บาท

%

ค่าถ่ายเอกสาร

13,708.50

0.11

7,651.00

0.06

ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ

46,200.00

0.36

52,800.00

0.44

ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

19,540.80

0.15

17,140.85

0.14

ค่ารั บรอง

17,400.00

0.14

18,473.00

0.15

2,480.00

0.02

2,440.00

0.02

10,997.00

0.09

11,630.00

0.10

298,354.00

2.35

274,740.50

2.30

ค่าสอบบัญชี

32,000.00

0.25

32,000.00

0.27

ค่าใช้ จา่ ยทัว่ ไป

17,118.00

0.13

19,842.25

0.17

6,243.00

0.05

7,145.00

0.06

942,961.18

7.42

823,806.03

6.89

8,720,095.67

68.62

8,326,237.70

69.65

ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่ น

ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร
ค่าไปรษณี ย์และค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จา่ ยประชุมใหญ่

ค่าของใช้ สานักงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
ปี 2555
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร สุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ่ กระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าทีล่ ดลง
ดอกเบีย้ เงินให้กู้ค้างรับเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์(ลดลง)
ดอกเบีย้ เงินกู้ค้างจ่ายเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
วัสดุสานักงาน
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินรอตรวจสอบ
เงินรอจ่ายคืน
เงินรับล่วงหน้ารอตัดหนี้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะยาว เพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สานักงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

ปี 2554
บาท

8,720,095.67

8,326,237.70

23,516.12
0.00
17,659.70
0.00
(64,846.76)

14,465.92
(28,640.00)
(16,359.94)
(17,000.00)
64.846.76

8,696,424.73

8,343,550.44

(17,328,083.50)
1,825.80

(4,501,494.00)
(1,864.95)

(119,424.00)
(2,888.00)
8,020.00
(8,744,124.97)

119,424.00
2,975.00
0.00
3,962,590.49

(2,000.00)
(50,791.00)
(52,791.00)

(370,000.00)
(24,870.00)
(394,870.00)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝากเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
เงินสดโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสะสมขยายงาน
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์ศพ
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสารองเพิม่ ขึ้น
ทุนเรือนหุน้ เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิม่ ขึ้น
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

(5,825,659.02)
10,252,191.85
(10,000.00)
(5,669,203.00)
(939,289.00)
(352,000.00)
0.00
(210,000.00)
(111,000.00)
0.00
8,528,360.00
5,663,400.83
(3,133,515.14)
11,457,464.27
8,323,949.13

7,996,228.98
(1,268,615.48)
(20,000.00)
(5,486,188.00)
(840,142.00)
(336,000.00)
(200,567.00)
(410,000.00)
(102,000.00)
28,640.00
2,853,279.00
2,214,635.50
5,782,355.99
5,675,108.28
11,457,464.27
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยคูณด้วยจานวนเงินต้นที่ค้างชาระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
1.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุ นในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วย
ราคาทุน
1.4 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
1.5 ค่าซ่อมบารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถื อ
เป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
1.6 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นาไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันหนี้สินด้วย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกองทุนส่วนบุคคล
รวม

ปี 2555
บาท
16,016.66

ปี 2554
บาท
10,876.54

44.08
8,307,888.39
0.00
8,323,949.13

44.08
9,446,543.65
2,000,000.00
11,457,464.27

3. เงินลงทุน ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร
รวม

ปี 2555
บาท

ปี 2554
บาท

82,000.00
676,000.00
758,000.00

82,000.00
674,000.00
756,000.00
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4. เงินให้กู้ยืม – สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2555
บาท
ระยะสั้น
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

200,260.00
18,667,698.77
รวมเงินให้กู้ยืมปกติ 18,867,958.77
18,867,958.77

ปี 2554
บาท
ระยะยาว

0.00
171,108,236.73
171,108,236.73
171,108,236.73

ระยะสั้น
211,390.00
18,626,205.48
18,837,595.48
18,837,595.48

ระยะยาว
0.00
153,810,516.52
153,810,516.52
153,810,516.52

5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืมค้างรับ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
รวม

ปี 2555
บาท
6,465.24
4,982.60
11,447.84

ปี 2554
บาท
24,124.94
6,808.40
30,933.34

6. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะยาว

ปี 2555
บาท
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
5,499,999.96
7,683,129.94
รวม 5,499,999.96
7,683,129.94

ปี 2554
บาท
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
5,499,999.96
13,508,788.96
5,499,999.96
13,508,788.96

สหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ทหาร จากัด จานวนเงิน 22,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
กาหนดส่งใช้คืน 48 งวด โดยมีคณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้ค้าประกัน
7. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2555
ปี 2554
บาท
บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์
22,932.56
27,894.63
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
59,303,571.65
48,664,331.51
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น
241,597.38
623,703.60
รวม 59,568,101.59
49,315,929.74
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8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินกู้ค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
เงินรอตรวจสอบ
เงินรับล่วงหน้ารอตัดหนี้

ปี 2555
บาท
16,000.00
0.00
87.00
0.00
8,020.00
24,107.00

ปี 2554
บาท
16,000.00
64,846.76
2,975.00
119,424.00
0.00
203,245.76

ปี 2555
บาท
21,762.00
191,119.19
39,433.00
201,500.00
453,814.19

ปี 2554
บาท
32,762.00
191,119.19
19,433.00
11,500.00
254,814.19

9. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมขยายงาน
ทุนสงเคราะห์ศพ
รวม ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ

10. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ได้ดาเนินการตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกาหนดอัตราการดารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
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4.2 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2555


อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ข้อ 71(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
1. เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
2. ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน
ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบต่อปี โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา
สหกรณ์จ่ายในอัตราร้อยละ 6.20 ต่อปี
4. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกจากส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งสมาชิกนั้นได้ส่งแก่สหกรณ์ระหว่างปี
สหกรณ์จ่ายในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกาไรสุทธิ
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น
ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี
7. ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
8. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
9. ทุนสะสมขยายงาน
รวม

ปี 2555
บาท
872,486.67

%
10.01

บาท
835,747.70

%
10.04

10,000.00

0.11

10,000.00

0.12

6,114,131.00

70.12

5,669,203.00

68.09

1,002,478.00

11.50

939,287.00

11.28

381,000.00

4.37

352,000.00

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

220,000.00
100,000.00
20,000.00
8,720,095.67
8,720,095.67
0.00

ปี 2554

2.52
1.15
0.23
100.00

400,000.00
100,000.00
20,000.00
8,326,237.70

4.80
1.20
0.24
100.00
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ผลการจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2555
ปี 2555
บาท

ปี 2554
%

บาท

%

เป็นของสมาชิก
เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน
รวม

6,114,131.00
1,002,478.00
7,116,609.00

70.12
11.50
81.62

5,669,203.00
939,289.00
6,608,492.00

68.09
11.28
79.37

รวม

872,486.67
0.00
220,000.00
100,000.00
20,000.00
1,212,486.67

10.01
0.00
2.52
1.15
0.23
13.90

835,745.70
0.00
400,000.00
100,000.00
20,000.00
1,355,745.70

10.04
0.00
4.80
1.20
0.24
16.28

รวม

381,000.00
381,000.00

4.37
4.37

352,000.00
352,000.00

4.23
4.23

10,000.00
10,000.00
8,720,095.67

0.11
0.11

10,000.00
10,000.00

0.12
0.12

เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก
ทุนสารอง
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพฯ
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสะสมขยายงาน
เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินโบนัส
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
เงินบารุง
รวม

มติที่ประชุม  ……....................................................................................
เป็ นของคณก.,จนท.
4.37%

ผลประโยชน์
ของสมาชิก
13.90%

สันนิบาตฯ
0.11%

เป็ นของสมาชิก
81.62%
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2556


1. แผนงานในการดาเนินงาน
เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์สหกรณ์แก่สมาชิก เพื่อให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด มีความก้าวหน้า มั่นคง มีประสิทธิผลภายใต้กรอบนโยบายพอเพียง
จึงได้กาหนดแผนงานในการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ประจาปี 2556
ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านบุคลากร
1.1.1 ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร โดยการจัดส่งคณะกรรมการ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ในการร่วมประชุม อบรม และสัมมนาในโครงการต่าง ๆ ทั้งของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ในการจัดการตามนโยบายของคณะกรรมการ
1.1.2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์ของสหกรณ์ ตามข้อ
บังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด แก่สมาชิกทั้งหมด
1.2 ด้านอาคารสถานที่
1.2.1 ดูแลรักษาสานักงานให้ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อเอื้ออานวย
ประโยชน์และความสะดวกสบายต่อสมาชิกที่มาใช้บริการ
1.2.2 จัดเก็บเอกสารโดยแยกเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
สมาชิกที่เข้ามาติดต่องานสหกรณ์
1.3 ด้านวัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยี
1.3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม สามารถให้บริการสมาชิก
ได้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
1.3.2 ทางสหกรณ์มีนโยบายประหยัด เช่น กระดาษ มีการนากระดาษ reuse มาใช้
และใช้วัสดุสานักงานอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด
1.3.3 ดูแล อัพเดตเวปไซด์ ของทางสหกรณ์ อย่างสม่าเสมอ เพื่ออานวยความสะดวก
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสมาชิกได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
1.4 ด้านประชาสัมพันธ์
จัดทาเอกสารแผ่นพับ ข้อความตัววิ่งทางเคเบิ้ลทีวี กระจายข่าวเสียงตามสาย และอัพเดต
เวปไซด์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อ สมาชิก รวมทั้ง เผยแพร่ให้สมาชิกทราบข่าว สารของ
สหกรณ์โดยทั่วถึงกัน

สหกรณ์
สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์กกองบิ
องบินน 55 จจำกั
ำกัดด
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1.5 ด้านการเงิน
1.5.1 ดาเนินงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยยึดหลักความสุจริต ซื่อตรง ตรวจสอบได้
1.5.2 ดาเนินการด้านอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้ยืม ให้เป็นธรรม
และทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
1.5.3 ดาเนินการด้านผลตอบแทนจากการถือหุ้นในอัตราที่เป็นธรรม
1.5.4 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเพียงพอแก่ความต้องการ
ของสมาชิก โดยปีบัญชี 2556 คาดว่า
- เงินกู้ฉุกเฉิน จานวน 150 สัญญาเป็นเงิน
1,000,000.-บาท
- เงินกู้สามัญ จานวน 130 สัญญาเป็นเงิน 70,000,000.-บาท
1.5.5 ให้บริการเงินรับฝาก คาดว่า ปี 2556 เป็นจานวนเงิน 12 ล้านบาท
1.6 ด้านสวัสดิการ
1.6.1 เงินทุนสาธารณประโยชน์ จัดมอบเงินทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการ
กองบิน 5 , ร่วมทาบุญการกุศลกับทางหน่วยงาน และสนับสนุนหน่วยงานที่มีความจาเป็นและขาดแคลนเพื่อ
ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
1.6.2 เงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกหรือคู่สมรส ให้สมาชิกได้รั บจานวนที่
เหมาะสมต่อสถานะของสหกรณ์ โดยสามารถได้รับวงเงินสูงสุดที่ 80,000 บาท
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2. งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
ปี 2555

รายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
1.1 เงินรับฝาก
1.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี 2556
ขอตั้งไว้

เหตุผลและความจาเป็น

2,300,000.00 2,342,333.18 2,500,000.00
850,000.00
714,584.22 1,000,000.00
รวม 3,150,000.00 3,056,917.40 3,500,000.00

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
2.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
2.1.2 เงินค่าครองชีพ
2.1.2 เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่

68,640.00
29,760.00
0.00

45,760.00
19,840.00
0.00

2.1.3 เงินกองทุนทดแทนและ
ประกันสังคม
2.1.4 ค่าล่วงเวลา
2.1.5 ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง
2.1.6 ค่าศึกษาอบรม
2.1.7 ค่าตอบแทน

2,952.00
8,100.00
30,000.00
25,000.00
252,000.00

1,148.00
8,100.00
19,800.00
10,400.00
243,000.00

2.1.8 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษา

48,000.00

43,000.00

464,452.00

391,048.00

รวม

72,000.00 สาหรับ เจ้าหน้าที่ 1 คน
36,000.00 สาหรับ เจ้าหน้าที่ 1 คน
8,200.00
5,400.00 สาหรับ เจ้าหน้าที่ 1 คน
9,200.00
30,000.00
25,000.00
252,000.00 สาหรับจนท.และหน่วยงาน
1.ผจก.เดือนละ 3,000.-บาท
2.ผช.ผจก.เดือนละ 2,500.-บาท
3.จนท.5คนๆละ 2,000.-บาท/เดือน
4.เลขาฯเดือนละ 2,000.-บาท
5.ผตส.กิจการเดือนละ 2,000.-บาท
6.ผกง.เดือนละ 1,500.-บาท
48,000.00 สาหรับทีป่ รึกษา 2 คน
คนละ 2,000.-บาท/เดือน
485,800.00
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ปี 2555

รายจ่าย

ตั้งไว้

2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
2.2.1 ค่าเสื่อมราคา
2.2.2 ค่าซ่อมแซม
2.2.3 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร
2.2.4 ค่าบารุงรักษาโปรแกรม
2.2.5 ค่าซื้อคอมพิวเตอร์

13,800.00
20,000.00
20,000.00
55,000.00
25,000.00

จ่ายจริง

23,516.12
5,000.00
12,323.76
46,900.00
0.00

ปี 2556
ขอตั้งไว้

เหตุผลและความจาเป็น

25,000.00
10,000.00
20,000.00
55,000.00 เพื่อบารุงรักษาซ่อมแซม,อัพเดตข้อมูล
40,000.00 คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ใช้เป็นเซฟเวอร์
เก็บฐานข้อมูลของสมาชิก

2.2.6 ค่าตกแต่งสานักงาน
รวม
2.3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
2.3.1 ค่าถ่ายเอกสาร
2.3.2 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
2.3.3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
2.3.4 ค่าของใช้สานักงาน
2.3.5 ค่ารับรอง

25,000.00
158,800.00

0.00
87,739.88

25,000.00
175,000.00

13,000.00
13,708.50
14,000.00
90,000.00
46,200.00
90,000.00
30,000.00
19,540.80
30,000.00
7,000.00
6,243.00
7,000.00
20,000.00
17,400.00
20,000.00
2.3.6 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร
3,000.00
2,480.00
3,000.00
2.3.7 ค่าไปรษณีย์และค่าธรรมเนียม
15,000.00
10,997.00
15,000.00
2.3.8 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
300,000.00
298,354.00 360,000.00
2.3.9 ค่าสอบบัญชี
50,000.00
32,000.00
80,000.00
2.3.10 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
20,000.00
17,118.00
20,000.00
รวม 548,000.00 464,041.30 639,000.00
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้ 4,321,252.00 3,999,746.58 4,799,800.00
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3. ประมาณการรายได้ ปี 2556
ปี 2555

รายการ
1. รายได้ ดอกเบีย้ และผล
ตอบแทนจากการลงทุน
1.1 เงินให้ ก้ ยู ืม
1.2 เงินฝาก
1.3 เงินลงทุน

ตังไว้
้

รับจริง

ปี 2556
ขอตังไว้
้

เหตุผลและความจาเป็ น

11,800,000.00 12,606,689.30 12,500,000.00 - เงินให้ สมาชิกกู้ยืมฉุกเฉินและสามัญ
15,000.00
46,369.85
15,000.00 - เงินฝากธนาคาร
15,000.00
55,004.41
50,000.00 - หุ้นชสอ.ฯและหุ้น สอ.ทหาร
รวม 11,830,000.00 12,708,063.56 12,565,000.00

2. รายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
2.2 อื่น ๆ
รวม

20,000.00
0.00
20,000.00

11,450.00
460.49
11,910.49

11,500.00
500.00 ค่าปรับ การลงบัญชีตา่ งๆ
12,000.00

รวมรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 11,850,000.00 12,719,974.05 12,577,000.00
รวมค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น 4,321,252.00 3,999,878.58 4,799,800.00
กาไรสุทธิ 7,528,748.00 8,720,095.47 7,777,200.00

มติที่ประชุม 

………..................................................................................
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4.4 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน
ประจาปี 2556


ตามข้อบังคับสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี สาหรับ
ปีหนึ่ง ๆ ตามความจาเป็นและสมควรแก่ธุรกิจ
ในปี 2555 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันไว้ จานวน
70,000,000.00บาท ( เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน )
สาหรับปี 2556 คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันไว้เพื่อบริการ
สมาชิก จานวน 80,000,000.00บาท ( แปดสิบล้านบาทถ้วน ) ให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม 

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน ประจาปี 2556

เป็นจานวนเงิน…................................บาท (...................................................................)

4.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2556


ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิ น การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ
การสหกรณ์ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปีโดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุม
ใหญ่กาหนด ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการและผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ จานวนผู้ตรวจส อบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากเป็นบุคคลธรรมดาให้มีได้ไม่
เกิน 5 คน หรือหากเป็นนิติบุคคลให้มีได้ไม่เกิน 1 นิติบุคคล ข้อ 103 การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ยังไม่ มี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้า
สาหรับปี 2555 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 1 คน
คือ พ.อ.อ.ธงชัย คงสิทธิ์ ข้าราชการ ผกง.บน.5ฯ และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 2,000.00 บาท
(สองพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม 

สาหรับปีบัญชี 2556 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
มีผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน.…………....คน
1. .........................................................................................................................
2. ......................................................................................................................... .
และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ....................บาท(..................................................................)ต่อคน
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4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ประจาปี 2556


ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ขึ้น เพื่อกระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภาคเอกชน โดยขอความร่วมมือให้สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่มี
ทุนดาเนินงานตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็น
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น
คณะกรรมการดาเนินงานได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบั ญชีภาคเอกชนมานาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
ได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจาปี 2556 ดังนี้.1. นาย สารวย หนูแก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นาย วินัย
พิบูลย์ปรีชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. น.ส.จิราภรณ์ บรรเทิงใจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้

1. ……………………………………..……………เป็นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2556
2. ในอัตราค่าจ้าง……………………………………………บาทต่อปี
……………..................................................................................................
.…………………………………………………………………………………...
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4.7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาปี 2556


ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
ข้อ 72 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ข้อ 74 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสอง
ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่ง ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น ) และให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุด
ออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่
ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรกและให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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สาหรับปี 2555 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้.

วาระที่ 1
วาระที่ 2
หมายเหตุ
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2
1 น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์
ประธานกรรมการ 55
2 น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา
รอง ประธาน 1
54 55
ครบวาระแรก
3 น.ท.ณรงค์ชัย งามขา
รอง ประธาน 2
55
(ลาออก)
4 น.ท.สมบูรณ์ เพ็งสุข
รอง ประธาน 3
55
(ลาออก)
5 น.ท.วิรัช
จันทร์กระจ่าง กรรมการ/เลขานุการ
53 54 55
วาระแทน(ครบ)
6 น.ท.สมชาย ศิริจันทร์
กรรมการ
55
7 น.ท.วทัญญู เกษณียบุตร
กรรมการ
52 53 54 55
ครบสองวาระ
8 น.ต.ขจร
อินทร์ศักดิ์
กรรมการ
55
9 น.ต.วิชัย
ขาโพธิ์
กรรมการ
55
(ลาออก)
10 น.ต.พรหมกมล พูลเกษ
กรรมการ
54 55
ครบวาระแรก/ย้าย
11 น.ต.วินัย
สุขศรีอินทร์
กรรมการ
55
วาระแทน(ครบ)
12 ร.ท.พูลศักดิ์ รอดเฉย
กรรมการ
55
13 ร.ท.สมเกียรติ ปลื้มไสยาสน์
กรรมการ
55
14 ร.ท.จาเนียร ขวัญพราย
กรรมการ
54 55
ครบวาระแรก
15 ร.ต.นรินทร์ สุทธคา
กรรมการ
54 55
ครบวาระแรก
ที่

ยศ,ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

เนื่องจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ว่างลง 10 คน
จากการครบวาระแทน ครบวาระแรก ครบ สองวาระติด ต่อกัน ลาออกและย้าย ซึ่งที่ประชุมใหญ่ต้องเลือกตั้ง
กรรมการเข้ามาแทน จานวน 10 คน ตามที่ว่าง
และในปีนี้ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง เนื่องจาก ประธานท่านเดิมลาออกจากตาแหน่ง ฉะนั้นที่
ประชุมใหญ่ต้องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการก่อน

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก……………………………เป็นประธานกรรมการ
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และให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่าง ๆ จานวน 9 คนดังนี.้ 1. น.อ.กิตติพงษ์
แก้วภา
ครบวาระที่แรก (สามารถเลือกเข้าใหม่ได้)
2. น.ท.ณรงค์ชัย
งามขา
ลาออกจากการเป็นกรรมการ
3. น.ท.สมบูรณ์
เพ็งสุข
ลาออกจากการเป็นกรรมการ
4. น.ท.วิรัช
จันทร์กระจ่าง
ครบสองวาระ
5. น.ท.วทัญญู
เกษณียบุตร
ครบสองวาระ
6. น.ต.วิชัย
ขาโพธิ์
ลาออกจากการเป็นกรรมการ
7. น.ต.พรหมกมล พูลเกษ
ครบวาระแรก/ย้าย
8. น.ต.วินัย
สุขศรีอินทร์
ครบวาระที่แรก (สามารถเลือกเข้าใหม่ได้)
9. ร.ท.จาเนียร
ขวัญพราย
ครบวาระที่แรก (สามารถเลือกเข้าใหม่ได้)
10. ร.ต.นรินทร์
สุทธคา
ครบวาระที่แรก (สามารถเลือกเข้าใหม่ได้)

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก……………………………

1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
5. ………………………………
6. ………………………………
7. ………………………………
8. ………………………………
9. ………………………………
10. …………………………….

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

น.อ.กิตติพงษ์
แก้วภา
น.ท.ณรงค์ชัย
งามขา
น.ท.สมบูรณ์
เพ็งสุข
น.ท.วิรัช
จันทร์กระจ่าง
น.ท.วทัญญู
เกษณียบุตร
น.ต.วิชัย
ขาโพธิ์
น.ต.พรหมกมล พูลเกษ
น.ต.วินัย
สุขศรีอินทร์
ร.ท.จาเนียร
ขวัญพราย
ร.ต.นรินทร์
สุทธคา

.........................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์


1. ......................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ


1. .......................................................................................................................... ................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................... ...............................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ผนวก
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