รายงานประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคารณ กองบิน 5
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จำกัด
WING 5 SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
๑๓๕ หมู่ ๕ ตำบลเกำะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 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 ประจำปี ๒๕๖๓
เรียน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จำกัด
ด้วยคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จำกัด ขอเชิญสมำชิกเข้ำประชุมใหญ่
สำมัญประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องดุสิตำ อำคำรอำกำศคำรณ
กองบิน ๕ เพื่อทรำบ และพิจำรณำกำรดำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้
วำระที่ ๑ เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
วำระที่ ๒ เรือ่ ง รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี ๒๕๖๒
วำระที่ ๓ เรือ่ ง เสนอเพื่อทรำบ
๓.๑ รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่ และลำออก ประจำปี ๒๕๖๓
๓.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินงำน ประจำปี ๒๕๖๓
๓.๓ รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจำปี ๒๕๖๓
วำระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ
๔.๑ พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี ๒๕๖๓
๔.๒ พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๒๕๖๓
๔.๓ พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี ๒๕๖๔
๔.๔ พิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี ๒๕๖๔
๔.๕ พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจำปี ๒๕๖๔
๔.๖ พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจำปี ๒๕๖๔
๔.๗ พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๔
วำระที่ ๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจกำรสหกรณ์
วำระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
จึงเรียนเชิญสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว
น.ต.
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด

-4กำหนดกำรวันประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี ๒๕๖๓
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จำกัด
ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ณ ห้องดุสิตำ อำคำรอำกำศคำรณ บน.๕
เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. - สมำชิก สอ.บน.๕ จำกัด ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
เวลำ ๑๓.๓๐ น.
- ประธำนกรรมกำรฯ เดินทำงถึงห้องประชุม
- เลขำนุกำรฯ บอกแสดงควำมเคำรพ
- ประธำนกรรมกำรฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม พร้อมกับแนะนำ
แขกภำยนอกที่เรียนเชิญไว้ และให้เกียรติเข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้
- เลขำนุกำรฯ เริ่มดำเนินกำรประชุมตำมวำระ
เวลำ ๑๕.๓๐ น.
- ปิดกำรประชุม
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สำรบัญ
หน้ำ
1 ระเบียบวำระที่ 1 เรือ่ ง ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ
2 ระเบียบวำระที่ 2 เรือ่ ง รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี 2562

1
3 – 15

3 ระเบียบวำระที่ 3 เรือ่ ง เสนอเพื่อทรำบ
3.1 สมำชิกเข้ำใหม่ และลำออก ประจำปี 2563
3.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ระหว่ำงปี 2563
3.3 รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจำปี 2563

16
17
17 – 21
21 – 22

4 ระเบียบวำระที่ 4 เรือ่ ง เสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี 2563
4.2 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
4.3 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี 2564
4.4 พิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564
4.5 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจำปี 2564
4.6 พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจำปี 2564
4.7 พิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

23
24 – 37
38
39 – 41
41 – 42
42
42 – 43
44 – 45

5 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่อง ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์
และผู้ตรวจกำรสหกรณ์

46 – 47

6 ระเบียบวำระที่ 6 เรือ่ งอืน่ ๆ

48 – 49

คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์
-6- ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
ชุดที่ 38 ประจำปี 2563

น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์
ประธำนกรรมกำร

น.อ.เสกสรร สำยเพ็ชร์
รองประธำนกรรมกำร 1
(ผู้จัดกำร)

น.อ.พลัง วิทยำภรณ์
รองประธำนกรรมกำร 2

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

น.ท.เมธี เวทไธสง
กรรมกำร ผชย.

น.อ.กิจจำพจน์ สุกเพชร
รองประธำนกรรมกำร 3

น.ท.สมพล อัมพวำ
กรรมกำร ผขส.
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น.ท.วิชัย ขำโพธิ์
กรรมกำร กทน.,ผชอ.

น.ท.ปัญญำ โภควณิช
กรรมกำร ผยก.,ผขว.,นงป.,ผกบ.,สนง.หน้ำ
ห้อง,ผธก.,
ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด

น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย
กรรมกำร ฝูง.501

น.ต.สุนันท์ เทียนจ่ำง
กรรมกำร ผพธ.,ฝคก.,ฝทสส.,นิรภัย

ร.ท.ไพรัตน์ พวงสุวรรณ
กรรมกำร ร้อย.ทสห.

ร.ท.สุรวุฒิ ท่ำห้อง
กรรมกำร พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู

น.ท.สุรบดี บุญคำมูล
กรรมกำร ผสอ.

น.ต.นิวัฒน์ ภิรมย์ศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผสก.,ผกง.,มว.จัดหำ
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ฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด

น.อ.เสกสรร สำยเพ็ชร์
ผู้จัดกำร

น.ท.หญิง วำสนำ ลำพูน
ผู้ช่วยผู้จัดกำร

น.ส.นำฏยำ พิกำรัตน์
เจ้ำหน้ำที่ประจำหน่วย

ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์ สุดเลิศสิน จ.อ.หญิง ณัฐวรรณ หอมจันทร์
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เจ้ำหน้ำที่บัญชี

นำงขนิษฐำ ศรีมณี
เจ้ำหน้ำที่ประจำหน่วย

น.ส.ชุติมำ จั่นบำรุง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
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ระเบียบวำระที่ 1
ประธำนแจ้งทีป่ ระชุมทรำบ
ตำมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ปี 2550 ข้อ 62 กำรประชุมใหญ่สำมั ญ
กำหนดให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่สำมัญปีละหนึ่งครั้ง ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี
ทำงบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 69 องค์ ป ระชุ ม ในกำรประชุ ม ใหญ่ กำรประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ต้ อ งมี ส มำชิ ก
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ก องบิน 5 จ ำกั ด ชุดที่ 38 ประจ ำปี 2563
ได้บ ริห ำรงำนสหกรณ์ฯ มำครบรอบปี ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรรับรอง
งบกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกั ด เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุม
กองบังคับกำร กองบิน 5 คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ฯ จึงกำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 เพื่อให้สมำชิกสหกรณ์ได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำน และพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ
ตำมระเบียบวำระต่อไป
ประธำนฯ ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

มติที่ประชุม ฯ ...................................................................................................................................
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-12รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี ๒๕๖๒
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จำกัด
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ณ ห้องดุสิตำ อำคำรอำกำศคำรณ กองบิน ๕
ผู้มำประชุม

ผู้ไม่มำประชุม

ผู้เข้ำร่วมประชุม

๑. น.อ.พลัง วิทยำภรณ์
๒. น.ท.สุนทร มำสันเทียะ
๓. น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ
๔. น.ท.อิศรพงศ์ วิบูลยนัฎ
๕. น.ท.เมธี เวทไธสง
๖. น.ต.วีระ อยู่หลง
๗. น.ต.ปัญญำ โภควณิช
๘. ร.อ.เกริก กิจชนม์
๙. ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พำนิช
๑๐. ผู้เข้ำประชุม ๔๓๖ คน

รองประธำนกรรมกำร (๓)
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเหรัญญิก
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
สมำชิก สอ.บน.๕ จำกัด

๑. น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร

ประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จำกัด (ชุดที่ ๓๗)
ย้ำยสังกัด
รองประธำนกรรมกำร (๑) ย้ำยสังกัด
รองประธำนกรรมกำร (๒) ย้ำยสังกัด
กรรมกำร ย้ำยสังกัด
กรรมกำร ลำออกจำกรำชกำร
กรรมกำร ติดรำชกำร

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

น.อ.วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์
น.อ.วุฒิพล อะเมกอง
น.ท.ธำรง สุนทรวงษ์
น.ท.อนุชำ บุญชัย
น.ต.สุนันท์ เทียนจ่ำง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์
น.อ.เสกสรร สำยเพ็ชร์
น.อ.กิจจำพจน์ สุกเพชร
ร.ท.ภูเมศวร์ เมืองแก้ว
คุณเกสร ศรีวิบูลย์เวช

๖. คุณสุพรรณี ศรีรอด
๗. คุณวรรณำ อมรลักษณ์ปรีชำ
เจ้ำหน้ำที่แถลงและชี้แจงตำมระเบียบวำระ
๑. นำยประสำน งำมสม
๒. น.ท.หญิง วำสนำ ลำพูน
๓. ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์ สุดเลิศสิน
๔. ร.ต.หญิง รัตนำ สีเหลือง

ประธำน

ผบ.บน.๕
รอง ผบ.บน.๕
เสธ.บน.๕
ที่ปรึกษำ สอ.บน.๕ จำกัด ด้ำนกฎหมำย
นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำร
ผู้แทนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงำนสหกรณ์
จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผช.ผู้จัดกำร ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์
ผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๒
ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จำกัด
จนท.กง.สอ.บน.๕ จำกัด
ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๒
เจ้ำหน้ำที่...
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๑. จ.อ.หญิง ณัฐวรรณ หอมจันทร์
จนท.บัญชี สอ.บน.๕ จำกัด
๒. น.ส.นำฏยำ พิกำรัตน์
จนท.ประจำหน่วย สอ.บน.๕ จำกัด
๓. นำงขนิษฐำ ศรีมณี
จนท.ประจำหน่วย สอ.บน.๕ จำกัด
๔. น.ส.ชุติมำ จั่นบำรุง
จนท.ธุรกำร สอ.บน.๕ จำกัด
เริ่มประชุมเวลำ ๑๓๐๐
น.อ.พลัง วิทยำภรณ์ รองประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จำกัด (๓) แจ้งว่ำ เนื่องจำกประธำน
กรรมกำรฯ ได้มีคำสั่งให้ย้ำยไปรับรำชกำรสังกัด ขว.ทอ. และรองประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จำกัด (๑) กับ (๒)
ได้มี คำสั่งให้ย้ำยไปรับ รำชกำรสัง กัดอื่ นเช่นกั น และได้รับ มอบหมำยให้เ ป็นประธำนกำรประชุมในครั้ง นี้
กับ มอบหมำยให้ น.ท.สุรสิท ธิ์ มุ่ งคุณ กรรมกำรและเลขำนุก ำรดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม
ที่กำหนดต่อไป
๑. เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ เรื่อง กล่ำวเปิดประชุมในวำระแรก
ประธำน แจ้งว่ำ ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ในกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจำปี กำหนดให้ คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด เรียกประชุมภำยใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี
ของสหกรณ์ (๓๐ ก.ย.ของทุกปี) และองค์ประชุมใหญ่ฯ จะต้องไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน ซึ่งในครั้งนี้มีสมำชิกเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔๓๖ คน จำกสมำชิกทั้งหมด ๘๕๗ คน
ถือว่ำเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถจัดประชุมได้
ที่ประชุม รับทรำบ
๑.๒ เรื่อง กำรรับรองงบกำรเงินของ คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด
ประธำน แจ้งว่ำ คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกั ด ชุดที่ ๓๗ ได้บ ริห ำรกิ จกำร
สหกรณ์ประจำปี ๖๒ สิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน พร้อมกับ
รำยงำนผลให้ คณก.ดำเนินกำร ฯ รับรองงบกำรเงิน เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ ในกำรนี้ จึงกำหนดจัดกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี ๖๒ ในวันนี้ เพื่อให้สมำชิกได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำน และพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ พร้อมกับต้องขอมติ
รับรองก่อน
ที่ประชุม รับทรำบ
๒. เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี ๖๑ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑
น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ชี้แจงว่ำ จำกกำรจัดทำรำยงำนประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี ๖๑ สอ.บน.๕ จำกัด เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ จัดทำแนบในเอกสำรประกอบกำรประชุมที่แจกไปแล้วนั้น
และสำมำรถเข้ำ QR CODE ที่จัดทำสัญลักษณ์ติดตั้งไว้ภำยในห้องประชุม เพื่อดำวน์โหลดข้อมูลแทนกำรใช้
เอกสำรได้อีกช่องทำงหนึ่ง กับขอให้สมำชิกตรวจสอบข้อควำมเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมต่อไป
มติ ที่ประชุม ให้รับรองรำยงำนกำรประชุม ใหญ่สำมัญ ประจำปี ๖๑ สอ.บน.๕ จำกัด
เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑
๓. เรื่อง เสนอเพื่อทรำบ
ร.ท.หญิง จุฑำรัตน์ สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จำกัด ชี้แจงว่ำ ผลกำรดำเนินงำนของ
สอ.บน.๕ จำกัด ระหว่ำง ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒ รำยละเอียดดังข้อมูลนำเสนอสรุปได้ ดังนี้
๓.๑ สถำนภำพ...
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เมื่อเดือน ก.ย.๖๑ มีสมำชิกทั้งหมด ๘๓๑ คน ในระหว่ำงปีมีกำรเปลี่ยนแปลงรับสมำชิก
เข้ำใหม่ (๔๙ คน) ลำออก (๒๓ คน) สรุปเพิ่มขึ้น ๒๖ คน ทำให้เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์สิ้นสุด 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 มี สิน ทรั พย์ ยกมำ ณ ๑ ต.ค.๖๑ ทั้ ง หมด ๓๗๖,๐๑๖,๒๙๑.๓๙ บำท
ในระหว่ำงปี ๖๒ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ เมื่อปิดบัญชี ปี ๖๒ สอ.บน.๕ จำกัด มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด
๔๐๔,๔๒๙,๐๕๘.๘๖ บำท (เพิ่มขึ้น ๒๘,๔๑๒,๗๖๗.๔๗ บำท)
๓.๒.๒ มีหนี้สิน ยกมำ ณ ๑ ต.ค.๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๑,๘๓๔,๖๗๐.๘๕ บำท
ในระหว่ำงปี ๖๒ มีหนี้สินทั้งปีรวม ๑๕๓,๑๘๐,๓๕๔.๔๒ บำท (เพิ่มขึ้น ๑๑,๓๔๕,๖๘๓.๕๗ บำท)
๓.๒.๓ มีทุ น 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 จำกัด มีทุนยกไป ๒๕๑,๒๔๘,๗๐๔.๔๔ บำท (เพิ่มขึ้น
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 (ต่ำกว่ำประมำณกำร ๒๓๐,๒๓๗.๓๘ บำท)
๓.๒.๖ กำไร ในปี ๖๑ สอ.บน.๕ จำกัด มีผลกำไรรวม ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ บำท
ในปี ๖๒ ประมำณกำรไว้ ๑๘,๘๒๙,๔๓๖.๐๐ บำท เมื่อปิดบัญชีสหกรณ์สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ มีกำไร
๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท (สูงกว่ำประมำณกำร ๑,๑๗๕,๘๓๓.๙๐ บำท)
๓.๒.๗ สถำนภำพเงินทุนสำธำรณประโยชน์ สอ.บน.๕ จำกัด ยกมำ ณ ๓๐ ก.ย.๖๑
เป็นจำนวนเงิน ๑๕๘,๕๔๕ บำท รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๕๕๘,๕๔๕ บำท ได้จ่ำยเงินเพื่อทุนสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ
เป็นจำนวนเงิน ๑๗๗,๕๐๐ บำท คงเหลือ ๓๘๑,๐๔๕ บำท
๓.๒.๘ สถำนภำพเงินทุนสงเครำะห์ศพ ได้จ่ำยเงินตำมระเบียบ สอ.บน.๕ จำกัด
ว่ำด้วย กำรใช้ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับศพของสมำชิกหรือคู่ สมรส พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่ ตำมมติ คณก.
ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด ชุดที่ ๓๕ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙ ข้อ ๕ ) สำหรับใน ปี ๖๒ ( ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒) ทุนยกมำ
๘๒๐,๐๐๐ บำท รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บำท ได้จ่ำยเงินตำมระเบียบ ฯ จำนวน ๙ คน ดังนี้
๓.๒.๘.๑ คู่สมรส ร.ต.บุญช่วย สุขนำน จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๒ พ.อ.อ.โสภณ สวัสดี จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๓ พ.อ.อ.ธรรมนูญ ชูชื่น จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๔ นำงพัชรี ศิริรัตนมงคล จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๕ น.ท.คเชนทร์ นุชผ่องใส จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๖ จ.ท.อธิวัฒน์ แก้วสนธยำ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๗ คู่สมรส ร.ต.แทน อ่อนทรัพย์ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๘ คู่สมรส พ.อ.อ.อำนำจ ธุวสุจิเรข จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๘.๙ ร.ต.สมสิน สำลีโคตร จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บำท
รวมจ่ำยเป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บำท คงเหลือ ๘๖๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๙ สถำนภำพ...
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ว่ำด้วยเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สำมัญ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับ แก้ไขใหม่ ตำมมติ คณก.ดำเนินกำร
สอ.บน.๕ จำกัด ชุดที่ ๓๕ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙) ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้แทนผูก้ ู้ไม่ว่ำเนื่องจำกกรณีใดก็ตำม
ให้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อชำระหนี้แทนผู้ค้ำประกัน เป็นจำนวนตำมที่ คณก.ฯ เห็นสมควรไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บำท
(สี่แสนบำทถ้วน) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำจำนวนหนี้คงเหลือสุทธิที่ผู้ค้ำงชำระต่อสหกรณ์
สำหรับในปี ๖๒ (ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๒) ทุนยกมำ ณ ๓๐ ก.ย.๖๑ เป็นจำนวนเงิน
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 ประจำปี ๖๒
ร.ต.หญิง รัตนำ สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๒ ชี้แจงว่ำ
ได้ ท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ อ คณก.ด ำเนิ นกำร สอ.บน. ๕ จ ำกั ด เป็ น ประจ ำ
ทุกเดือน โดยผลกำรตรวจสอบรำยละเอียด ผลกำรดำเนินงำน ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนบัญชี ด้ำนกำรเงิน
ด้ำนสินเชื่อ ด้ำนเงินรับฝำก และด้ำนทุน รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๖๒
(หน้ำ ๒๓ – ๒๔) สำหรับปีทำงบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมแผนงำน ถูกต้องตำม
ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของสหกรณ์ ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะไม่มี
ที่ประชุม รับทรำบ
๔. เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ
๔.๑ พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี ๖๒
นำยประสำน งำมสม ผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๒ ชี้แจงว่ำ จำกกำร
ตรวจสอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๒ โดยดำเนินกำรตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนดเป็นแนวทำง
กำรตรวจสอบไว้ โดยเน้นเข้ำตรวจทุก ๓ เดือน เพื่อให้สหกรณ์สำมำรถปรับแก้ไขในสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมแผน
ได้ทั นท่วงที สำหรับ ในครั้งนี้จะเป็นกำรรับรองงบกำรเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร
ขำดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ โดยประเมินควำมเสี่ยงด้วยกำรวิเครำะห์เงินทุกปัจจัย
องค์ประกอบต่ำง ๆ โดยจัดทำรำยงำนของผู้สอบบัญชีเสนอ นำยทะเบียนสหกรณ์ ที่เ กี่ยวกับเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น เรื่องสำคัญ ในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีก ำรตรวจสอบ ควำมรับผิดชอบของ คณก.ดำเนินกำร
สอ.บน.๕ จำกัด ต่องบกำรเงิน ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ
จำกสหกรณ์ และได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในกำรปฏิบัติของ จนท.สอ.บน.๕ จำกัด
ไม่พบปัญหำแต่อย่ำงใดสำมำรถจัดทำแสดงข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ ไว้อย่ำงครบถ้วน รำยละเอียดตำมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๖๒ (หน้ำ ๒๘ – ๔๑) สรุปได้ ดังนี้
๔.๑.๑ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ไม่มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ จริงอันเป็น
สำระสำคัญ
๔.๑.๑.๑ มี สินทรัพย์ห มุ นเวียน ๔๙,๖๒๖,๕๕๘.๔๔ บำท มี สิน ทรัพ ย์
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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๒๐๓,๖๘๖,๘๙๐.๐๐ บำท, ทุนสำรอง ๒๑,๙๙๘,๓๖๕.๑๐ บำท, ทุนสะสมตำมข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
๕,๕๕๘,๑๗๙.๔๔ บำท, กำไรสุทธิ ๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท, รวมทุนของสหกรณ์ ๒๕๑,๒๔๘,๗๐๔.๔๔ บำท
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ ๔๐๔,๔๒๙,๐๕๘.๘๖ บำท
๔.๑.๒ งบก ำไรขำดทุ น เป็ น รำยได้ ด อกเบี้ ย และผลตอบแทนจำกเงิ น ลงทุ น
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน ๑,๑๖๐,๑๗๖.๑๘ บำท
แสดงว่ำมีกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำย
เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญ ซึ่งอยู่ภำยในกรอบวงเงินและต่ำกว่ำเกณฑ์แผนงำนที่กำหนด เมื่อหักลบแล้ว
จะส่งผลให้สหกรณ์มีรำยได้และกำไรที่สูงขึ้นโดยมีกำไรสุทธิ ๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๖
ของรำยได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
๔.๑.๓ งบกระแสเงินสด
๔.๑.๓.๑ กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน 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 ผลกำรประเมินชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน
๔.๑.๔.๑ ส่วนที่ ๑ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ระดับชั้นคุณภำพดีมำก
๔.๑.๔.๒ ส่วนที่ ๒ ควำมเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ระดับชั้นคุณภำพดีมำก
๔.๑.๔.๓ ส่วนที่ ๓ ระบบข้ อมู ล สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดั บ ชั้ น
คุณภำพดีมำก
๔.๑.๔.๔ ส่วนที่ ๔ ระบบกำรติดตำมและประเมินผล ระดับชั้นคุณภำพดีมำก
๔.๑.๕ ส ำนั ก งำนตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ป ระจวบคี รี ขั นธ์ แสดงรำยงำนจุ ด อ่ อ น
จำกกำรควบคุมภำยใน สอ.บน.๕ จำกัด สิ้นสุด ณ ๓๐ ก.ย.๖๒ ในข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นตำมข้อ ๔.๑.๔
รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๖๒ (หน้ำ ๓๒)
มติ ที่ประชุมอนุมัติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี ๖๒
๔.๒ พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๖๒
น.ท.หญิง วำสนำ ลำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จำกั ด ขอชี้แจงว่ำ ตำมที่ ป ระชุม
คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๑๒/๖๒ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒ ได้เห็นชอบกำรจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี ๖๒ โดยมีแนวทำงดำเนินกำร ดังนี้
๔.๒.๑ ได้ยึดถือ...
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และข้อบังคับ สอ.บน.๕ จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กำหนดไว้ทุกประกำร
๔.๒.๒ ขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ สอ.บน.๕ จ ำกั ด ในปีบัญชี ๖๒ มีผ ล
ประกอบกำรกำไรสุทธิจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๕,๒๖๙.๙๐ บำท ซึ่ง คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด (ชุดที่ ๓๗)
ได้เสนอแนะกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ๖๒ ดังนี้
รำยกำร

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๐
บำท
ร้อยละ
บำท
ร้อยละ
บำท
ร้อยละ
๒,๐๓๐,๗๑๒.๕๘ ๑๐.๑๕ ๑,๗๙๕,๒๕๕.๑๙ ๑๐.๐๔ ๑,๖๓๖,๖๕๔.๖๕ ๑๐.๐๕

๑.ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
๒.ค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตำม
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๕
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๗
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๘
กฎหมำยกำหนดไม่เกิน
ร้อยละห้ำของกำไรสุทธิ
๓.เงินปันผลตำมหุน้ ที่ชำระ
(๖.๓๕)
(๖.๓๐)
(๖.๒๕)
แล้วให้แก่สมำชิกในอัตรำ ๑๒,๓๗๓,๖๒๐.๕๔ ๖๑.๘๕ ๑๑,๔๑๙,๕๙๑.๐๐ ๖๓.๘๕ ๑๐,๓๓๐,๓๓๕.๔๐ ๖๓.๕๗
ไม่เกินร้อยละสิบต่อปี
๔.เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิก
(๑๓.๐๐)
(๑๐.๐๐)
(๙.๐๐)
ตำมส่วนธุรกิจทีส่ มำชิกได้ ๓,๔๕๐,๙๓๖.๗๘ ๑๗.๒๕ ๒,๔๘๔,๖๑๕.๐๐ ๑๓.๘๙ ๒,๑๓๐,๙๖๕.๔๙ ๑๓.๑๔
ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงปี
๕.เงินโบนัสแก่กรรมกำรและ
จนท.ของสหกรณ์ไม่เกิน
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๐๐
๕๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓.๐๐
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๓.๐๐
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
๖.ทุนรักษำระดับอัตรำเงิน
ปันผลไม่เกินร้อยละสอง
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๐
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๔
๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๖๘
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตำมที่มีในวันสิ้นปีนั้น
๗.ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำร
ศพสมำชิกและคูส่ มรสไม่
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๘๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๐๘
เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
๘.ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๐๐
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๓๕
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๖๙
เงินกู้สำมัญ
๙.ทุนสำธำรณประโยชน์ไม่
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๒๔
๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๙๗
เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
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 ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๖๒ ตำมที่เสนอ
๔.๓ พิจำรณำ...
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พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี ๖๓
น.ท.หญิง วำสนำ ลำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จำกั ด ขอชี้แจงว่ำ ตำมที่ ป ระชุม
คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด (ชุดที่ ๓๗) ครั้งที่ ๑๒/๖๒ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒ ได้เห็นชอบกำรจัดทำแผนงำน
และงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี ๖๓ ซึ่งมีควำมสอดคล้องตำมหลักกำรและเหตุผลสำมำรถนำเสนอแผนงำน
และงบประมำณรำยจ่ำยให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี ๖๒ เพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปี ๖๓ ดังนี้
๔.๓.๑ แผนงำนประจำปี ๖๓
๔.๓.๑.๑ รับสมำชิกเพิ่ม ๕๐ คน
๔.๓.๑.๒ จ่ำยเงินกู้ให้แก่สมำชิก ๑๗๒,๒๑๙,๖๔๔.๑๔ บำท
๔.๓.๑.๓ รับชำระหนี้จำกสมำชิก 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 ชำระเงินกู้ยืม ๒๐,๗๕๐,๔๐๐.๐๐ บำท
มติ ที่ประชุมอนุมัติแผนงำน ประจำปี ๖๓
๔.๓.๒ ประมำณกำรทั้งปีของรำยได้ รำยจ่ำย และกำไร ประจำปี 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 ประมำณกำรกำไรทั้งปี ๑๘,๘๕๖,๙๒๔.๘๖ บำท
หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนให้สำมำรถถัวเฉลี่ยได้ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๖๒ (หน้ำ ๔๓ – ๔๖)
มติ ที่ ป ระชุม อนุมั ติ ประมำณกำรรำยได้ ประมำณกำรรำยจ่ำย และ
ประมำณกำรกำไร ประจำปี ๖๓
๔.๔ พิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี ๖๓
น.ท.หญิง วำสนำ ลำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จำกัด ขอชี้แจงว่ำ ตำมข้อ บัง คับ
สอ.บน.๕ จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ำประกัน ข้อ ๑๘ วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่
อำจก ำหนดวงเงินกู้ ยืม หรือ กำรค้ำประกั นส ำหรับ ปีห นึ่ง ๆ ไว้ตำมที่ จ ำเป็นและสมควรแก่ ก ำรดำเนินงำน
ซึ่งวงเงินที่กำหนดนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือ
นำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลำง
ในปี ๖๓ คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จ ำกั ด ได้พิจ ำรณำกำหนดวงเงินกู้ ยืมหรือ
ค้ำประกันไว้เพื่อดำเนินกำรให้ยืมแก่สมำชิก จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
มติ ที่ประชุมอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน เป็นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๔.๕ พิจำรณำ...

-19๔.๕ พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจำปี ๖๓
น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ขอชี้แจงว่ำ ระเบียบข้อบังคับและ
ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบกิจกำร ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) ดังนี้
๔.๕.๑ ข้อ ๑๐๒ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกผู้มีคุณวุฒิ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ กำรสหกรณ์ กฎหมำย
ที่เ กี่ยวกั บสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเ ป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิ จกำรจำกกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์
หรือหน่วยงำนอื่นทีไ่ ด้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบ
กิจกำรตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรจำนวนหนึ่งคน และเลือกผู้ตรวจสอบกิจกำรสำรอง
ไว้อีกหนึ่งคน
๔.๕.๒ ข้อ ๑๐๓ กำรดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ใน
ตำแหน่งได้มีกำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบกำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจ กำรคนเดิมปฏิบัติห น้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิ จกำรซึ่ง ออกไปนั้น
อำจได้รับเลือกตั้งซ้ำได้
๔.๕.๓ สมำชิก ได้เสนอชื่อผู้ที่ มีคุณสมบัติตำมข้อบัง คับสหกรณ์ฯ และระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบกิจกำร
ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๓ ให้ที่ประชุมใหญ่
พิจำรณำ จำนวน 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 จำกัด ประจำปี ๖๓ และให้ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ ๓,๐๐๐ บำท และอนุมัติให้ จ.ท.หญิง ธีรนันท์ กูนำ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร ฯ สำรอง
๔.๖ พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจำปี ๖๓
น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร ขอชี้แจงว่ำ ตำมที่กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ ได้ท ำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญ ชีสหกรณ์ขึ้น เพื่อเป็นกำรกระจำยงำนสอบบัญ ชี
สหกรณ์ไปสูภ่ ำคเอกชน โดยขอควำมร่วมมือให้สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตรที่มีทุนดำเนินงำนตั้งแต่ ๑๐๐ ล้ำนบำท
ขึ้นไป และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ให้จัดจ้ำงผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเป็นผู้ส อบบัญ ชีสหกรณ์ โดยอยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น
ตำมคำแนะนำของ จนท.ส่งเสริมสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ
พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (สำรอง) ไว้ด้วย หำกกรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ตัวจริง) ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ สำมำรถให้ผู้สอบบัญชีสำรองท ำหน้ำที่ ตรวจได้ทันที เพื่อแก้ ปัญ หำควำมล่ำช้ำในกำรตรวจบัญ ชี
ประจำปีนั้น ๆ หำกไม่เลือกไว้ต้องเสียเวลำในกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญสมำชิก เพื่อพิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีใหม่
ในปี ๖๓ สอ.บน.๕ จำกัด ได้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ แห่ง
เพื่อแจ้งให้ผทู้ ี่มคี ุณสมบัติตำมกำหนดให้สำมำรถเป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๓ และมีผู้ตอบรับ
ขอสมัครเป็นผู้สอบบัญชีฯ จำนวน ๒ รำย ชื่อ คุณสุวีณำ จงเจริญพรชัย และ คุณนิ่มนวล ดวงโต คุณสมบัติ
รำยละเอียดตำมข้อมูลนำเสนอ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ฯ คนเดิม (นำยประสำน งำมสม) ไม่สำมำรถจะรับคัดเลือกได้
เนื่องจำกได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จำกัด เป็นเวลำ ๒ ปี ติดต่อกันแล้ว แต่หำกเว้นไป ๑ ปี
จึงจะสำมำรถ...

-20จึง จะสำมำรถกลับ เข้ ำ มำใหม่ ไ ด้ อี ก รำยละเอี ย ดของผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ส อบบั ญ ชีฯ รำยใหม่ ตำมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ๖๒ (หน้ำ ๔๘)
มติ ที่ ป ระชุ ม เป็น เอกฉั น ท์ เ ลือ ก คุณ สุ วีณ ำ จงเจริญ พรชัย เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี
สอ.บน.๕ จำกัด ประจำปี ๖๓ และกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญชี ปีละ ๕๐,๐๐๐ บำท และอนุมัติให้
คุณนิ่มนวล ดวงโต เป็นผู้สอบบัญชี ฯ สำรอง
๔.๗ พิจำรณำเลือกตั้ง คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด ชุดที่ ๓๘ ประจำปี ๖๓
น.ท.สุ ร สิท ธิ์ มุ่ ง คุ ณ กรรมกำรและเลขำนุก ำร ขอชี้แจงว่ ำ ระเบียบข้ อบัง คั บ
และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๘ คณก.ดำเนินกำร สรุปได้ ดังนี้
๔.๗.๑ ข้อ ๗๒ คณก.ดำเนินกำร ให้ส หกรณ์มี คณก.ดำเนินกำร ประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร ๑ คน และกรรมกำรดำเนินกำรอีก ๑๔ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก จำกนั้นให้กรรมกำร
ดำเนินกำรเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร ๑ คน หรือหลำยคน เลขำนุกำร ๑ คน
และหรือเหรัญญิก ๑ คน นอกนั้นเป็นกรรมกำร โดยปิดประกำศให้ทรำบทั่วกัน ณ สำนักงำนสหกรณ์
๔.๗.๒ ข้อ ๗๔ คณก.ดำเนินกำร มี วำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ ๒ ปี ในวำระ
เริ่มแรกเมื่อครบ ๑ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวน ๑ ใน ๒
ของกรรมกำรดำเนินกำรทั้งหมดโดยวิธีจับสลำก (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
ในปีต่อไปให้กรรมกำรดำเนินกำรที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวำระ หรืออยู่นำนที่สุดออกจำกตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำหนดแล้ว หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้ง คณก.ดำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้
คณก.ดำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง คณก.ชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทำงบัญชีสหกรณ์ กรรมกำรดำเนินกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ วำระ
ติดต่อกัน กรรมกำรดำเนินกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมกำรดำเนินกำรต้องพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรดำเนินกำรที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ใน
ตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก และให้นำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม
๔.๗.๓ มีกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ยังไม่ครบวำระ และอยู่ต่อได้ จำนวน ๕ คน ดังนี้
๔.๗.๓.๑ น.อ.พลัง วิทยำภรณ์ วำระที่ ๑ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได้
๔.๗.๓.๒ น.ท.สุนทร มำสันเทียะ วำระที่ ๒ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได้
๔.๗.๓.๓ น.ท.เมธี เวทไธสง วำระที่ ๑ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได้
๔.๗.๓.๔ น.ต.ปัญญำ โภควณิช วำระที่ ๑ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได้
๔.๗.๓.๕ น.ต.สุนันท์ เทียนจ่ำง วำระที่ ๒ ปีที่ ๑ อยู่ต่อได้
ที่ประชุม รับทรำบ
๔.๗.๔ ในครั้งนี้มีกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ว่ำงลง จำนวน 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.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ ครบวำระที่ ๑ ปีที่ ๒ เลือกใหม่
๔.๗.๔.๕ น.ท.ธำรง ...
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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 เห็นควรเลือกตั้งสมำชิกเป็นกรรมกำรดำเนินกำร
แทนตำแหน่งที่ว่ำงลง จำนวน ๑๐ คน ดังนี้
๔.๗.๕.๑ ให้ น.อ.ชยศว์ สวรรค์ ส รรค์ เป็น ประธำนกรรมกำร 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.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ
๔.๗.๕.๕ ให้ น.ท.สมพล อัมพวำ แทน น.ท.ธำรง สุนทรวงษ์
๔.๗.๕.๖ ให้ ร.อ.นิวัต ภิรมย์ศรี แทน น.ท.อิศรพงศ์ วิบูลยนัฎ
๔.๗.๕.๗ ให้ น.ท.วิชัย ขำโพธิ์ 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 ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วำมเห็ น ชอบในกำรพิ จ ำรณำเลื อ กตั้ ง สมำชิ ก
เป็นกรรมกำรดำเนินกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำงลงตำมรำยชื่อที่เสนอ
๔.๗.๖ สรุป ได้ว่ ำ คณก.ดำเนิน กำร สอ.บน.๕ จ ำกั ด ชุด ที่ ๓๘ ประจ ำปี ๖๓
รำยชื่อ 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 ขำโพธิ์ 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.สุรวุฒิ ...
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๔.๗.๖.๑๕ ร.ท.ไพรัตน์ พวงสุวรรณ เป็นกรรมกำร
น.ท.หญิง วำสนำ ลำพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จำกัด ขอชี้แจงเพิ่ม เติมว่ำ
กำรทดแทนในตำแหน่ง ผู้จัดกำร รองประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน เป็นหน้ำที่ดำเนินกำรเลือกตั้ง
ระหว่ำงกันเองของ คณก.ดำเนินกำร สอ.บน.๕ จำกัด ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐
ที่ประชุม รับทรำบ
๕. เรื่อง ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ตรวจกำรสหกรณ์
๕.๑ เรือ่ ง บทบำทหน้ำที่ของสำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์
คุณสุพรรณี ศรีรอด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ในนำมผู้แทน สหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงว่ำ มีควำมยินดีที่ได้มำเข้ำร่วมในกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปี ๖๒ ในวันนี้ ขอแจ้งภำรกิจของสำนักงำนสหกรณ์ ฯ ซึ่งมีหน้ำที่คอยกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์ป ระเภทอื่ น ๆ ทุ ก แห่ง ในพื้ นที่ จว.ประจวบคี รีขันธ์ เพื่อให้อยู่ใต้ ข้อก ำหนดของ พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม รับทรำบ
๕.๒ เรื่อง ชื่นชมกำรบริหำรงำนที่ดีและปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับและ
ข้อกฎหมำยที่กำหนด
คุณสุพรรณี ศรีรอด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ชี้แจงว่ำ ต้องชื่นชมสหกรณ์แห่งนี้ประสบควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำน และชื่นชมสมำชิกทุกคนเป็นผู้ที่มีวินัย
ทำงกำรเงินอย่ำงดีเยี่ยม เพรำะว่ำธุรกิจหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้คือกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก สอ.บน.๕ จำกัด
กำรบริหำรงำนของ คณก.เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ทำให้เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นตำมลำดับในทุก ๆ ปี จำกที่ ได้ศึกษำ
ข้อมูลสถิติย้อนหลัง ๓ ปี ของ สอ.บน.๕ จำกัด มีกำรบริหำรงำนและพัฒนำที่ดีขึ้นตำมลำดับ โดยเฉพำะในปีนี้
ได้มีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยเป็นไปอย่ำงดีขึ้นด้ วย ซึ่งคำดหวัง ว่ำในปี ๖๓ สมำชิก ทุกคนและผู้ที่ ได้รับเลือกตั้ง
ให้เ ป็น คณก.ชุดใหม่ จะเข้ำมำมี บ ทบำทในกำรบริ ห ำรงำนด้วยควำมโปร่ง ใสก่ อให้ เ กิ ดประโยชน์สูง สุ ด
แก่สมำชิกเป็นส่วนรวม ทำให้เกิดผลกำไร และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง และให้อยู่
ใต้ระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมำยที่กำหนด โดยสำนักงำนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอย
ช่วยเหลือให้คำแนะนำ กำกับ ดูแล ให้กำรดำเนินงำนของ สอ.บน.๕ จำกัด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในโอกำสต่อไป
ที่ประชุม รับทรำบ
๖. เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง แจ้งประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรของ ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์
คุณวรรณำ อมรลักษณ์ปรีชำ ผช.ผู้จัดกำร ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงว่ำ
ขอขอบคุณ สอ.บน.๕ จำกัด ในปี ๖๓ ตำมที่ สอ.บน.๕ จำกัด จะเพิ่มต้นทุนโดยจะกู้เงินเลือกใช้บริกำรจำก
ธกส.ฯ เป็นแหล่งเงินกู้อีกและขอขอบพระคุณล่วงหน้ำไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย กับขอแสดงควำมยินดีที่สหกรณ์แห่งนี้
ประสบผลสำเร็จตำมที่ผู้แทนสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงไว้เบื้องต้นแล้วนั้น กับขอให้ยังคงใช้บริกำร
จำก ธกส.ฯ เช่นเดิม และถือโอกำสประชำสัมพันธ์ขณะนี้ ธกส.สำขำประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับเงินฝำก “ออมทรัพย์
ทวีโชค” เป็นเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ รำยละเอียด
สำมำรถติดต่อสอบถำมได้โดยตรง
ที่ประชุม รับทรำบ
๖.๒ เรื่อง ให้ข้อสังเกต...
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น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ แจ้งว่ำ เป็นครั้งแรกที่ได้สมัครเข้ำมำเป็นสมำชิก
สอ.บน.๕ จำกัด และได้รับเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำรดำเนินกำร จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ
โดยได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ถือได้ว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็งสมำชิกทุกคนให้ควำมร่วมมือ
และปฏิบัติตำมหน้ำที่ในทุก ๆ ส่วนได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งไม่น่ำเป็นห่วงในกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกิจกำรของ
สอ.บน.๕ จำกัด ในปีต่อไป
ที่ประชุม รับทรำบ
๖.๓ เรื่อง กำรเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ต่ำง ๆ
น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ แจ้งว่ำ กำรค้ำประกันเงินกู้ต่ำง ๆ หำกยินยอม
จะเป็นผู้ค้ำประกันให้ผใู้ ด ผู้นั้นจะต้องยอมรับกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่ำผู้นั้นจะไปก่อคดีจนเป็นเหตุถึงขั้น
ให้ออกจำกรำชกำร และต้องเป็นผู้รับสภำพชดใช้หนี้สินแทน ฉะนั้นกำรจะยินยอมค้ำประกันฯ ขอให้ทบทวน
พิจำรณำให้ดีในควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อตนเองว่ำสมควรและคุ้มค่ำหรือไม่ ที่ต้องเป็นภำระในกำร
ชดใช้หนี้สินแทนจะด้วยควำมเกรงใจหรือไม่ก็ตำม
ที่ประชุม รับทรำบ
เลิกประชุมเวลำ ๑๕๓๐
(ลงชื่อ) น.อ.พลัง วิทยำภรณ์
(พลัง วิทยำภรณ์)
(ลงชื่อ) น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ
(สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ)

.

รองประธำนกรรมกำร สอ.บน.๕ จำกัด (๓)
ประธำนกำรประชุม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
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3.1 สมำชิกเข้ำใหม่ และลำออก ประจำปี 2563
***********************************************************
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด ขอแถลงผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครสมำชิก
และอนุมัติสมำชิกลำออก ในปี 2563 (ต.ค.2562 – ก.ย.2563) ดังต่อไปนี้ มียอดสมำชิก ณ 30 กันยำยน 2563
ทั้งสิ้น 874 คน ในระหว่ำงปีมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมแสดง

สมำชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี
สมำชิกเข้ำใหม่
สมำชิกลำออก
สมำชิกเสียชีวิต
สมำชิกขอโอน
ให้ออกจำกรำชกำร

ปี 2563
874
52
27
4
4
-

ปี 2562
857
49
15
6
2
-

ปี 2561
831
39
21
3
4
1

3.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2563
***********************************************************
ด้ำนกำรเงิน
3.2.1 สิ นทรั พย์ สหกรณ์ฯ มี สิ น ทรั พ ย์มู ล ค่ำ รวมทั้ ง สิ้ น 435,167,126.26 บำท
ประกอบด้วย
-

เงินสด (เมื่อ 30 ก.ย.63)
เงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี (30 ก.ย.63)
เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ทหำรฯ
ครุภัณฑ์มูลค่ำรวม (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)
เงินให้กู้ระยะสั้น (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)
เงินให้กู้ระยะยำว (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ (สิ้นสุด 30 ก.ย.63)
ดอกเบี้ย ธกส. ค้ำงรับ
ดอกเบี้ย ธ.ทหำรไทย ค้ำงรับ
วัสดุคงเหลือ (มูลค่ำเมื่อ 30 ก.ย.63)

จำนวนเงิน
8,391.23
จำนวนเงิน 12,857,528.31
จำนวนเงิน 191,500.00
จำนวนเงิน 676,000.00
จำนวนเงิน 57,943.53
จำนวนเงิน 40,112,686.42
จำนวนเงิน 381,028,123.53
จำนวนเงิน 226,888.00
จำนวนเงิน
141.17
จำนวนเงิน
923.37
จำนวนเงิน
7,000.70
รวมทั้งสิ้น 435,167,126.26

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

3.2.2 หนี้สิน...

-263.2.2 หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
- เงินรับฝำกออมทรัพย์
จำนวนเงิน
27,997,481.30
- เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ
จำนวนเงิน
96,367,345.73
- เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษจำกสหกรณ์อื่น จำนวนเงิน 1,360,457.43
หนี้สินอื่นๆ
- หนี้เงินกู้ยืม สอ.บก.ทอ. จำกัด
จำนวนเงิน
43,392,600.00
- อื่น
จำนวนเงิน
157,385.32
รวมทั้งสิ้น 169,275,269.78
3.2.3 ทุน
-

ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำรอง
ทุนสำธำรณประโยชน์
ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล
ทุนสะสมขยำยงำน
ทุนสงเครำะห์ศพ
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

215,361,100.00
24,029,077.68
672,545.00
421,119.19
403,433.00
970,000.00
3,812,582.25
245,669,857.12

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

3.2.4 รำยได้
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยธนำคำรฯ
- ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ
- ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
- รำยได้อื่น

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

27,125,231.00 บำท
15,279.36 บำท
3,350.00 บำท
41,589.48 บำท
150.00 บำท
27,185,599.84 บำท

3.2.5 ค่ำใช้จ่ำย
- ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก
จำนวนเงิน
4,223,905.28 บำท
- ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำว
จำนวนเงิน
1,587,114.35 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่
จำนวนเงิน
491,114.00 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่/อุปกรณ์ จำนวนเงิน
74,419.62 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนอื่น
จำนวนเงิน
587,047.23 บำท
รวมค่ำใช้จ่ำย
6,963,600.48 บำท
3.2.6 กำไร
รำย ได้ - ค่ ำ ใช้ จ่ ำย เท่ ำ กั บ 27,185,599. 84 - 6,963,600. 48 เป็ น เงิ น
20,221,999.36 บำท

3.2.7 เงินทุน...

-273.2.7 เงินทุนสำธำรณประโยชน์
สหกรณ์ฯ ได้ขออนุมัติแผนประจำปี 2563 เพื่อใช้จ่ำยสำหรับทุ นสำธำรณประโยชน์
มีรำยละเอียดดังนี้

ทุนสำธำรณประโยชน์
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
ทุนยกมำ ปี 62

รวม
คงเหลือ
รับจัดสรร ปี 63

381,045.00
จำนวนเงิน
20,000.00
500.00
20,000.00
40,500.00
340,545.00
400,000.00

รวม

740,545.00

รำยกำร
กฐิน กองบิน 5
ค่ำรักษำพยำบำล (นำงศรัญญำ คงคำนนท์)
สนับสนุนสลำกกำชำด ทอ.

ค่ำรักษำพยำบำล (จ.อ.วิฑูร กิจจำทร)
กิจกรรม บน.5 (งำนเทศกำลปีใหม่)
กิจกรรม บน.5 (วันเด็ก)
ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.พิเชษฐ ประกอบพันธุ์)
พวงหรีด (น.ท.จรัญ เฉลยจรรยำ)
ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.ธนพนษ์ภัทธ์ พลเยี่ยม)
สนับสนุนโครงกำรโควิด-19
ทุนกำรศึกษำ
ค่ำรักษำพยำบำล (ร.ต.ศิริพงษ์ โอเต็ง)
ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.หญิง ภัทรำ พิณทิพย์)
ค่ำรักษำพยำบำล (นำยยรรยง พิกำรัตน์)
ค่ำรักษำพยำบำล (นำยน้อย พงษ์รักษำ)
กฐิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
กฐิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พวงหรีด (น.ท.สุนทร มำสันเทียะ)

500.00
20,000.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
5,000.00
20,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
กิจกรรม...

-28กิจกรรม บน.5 (ท่องเที่ยวอ่ำวมะนำว)
ค่ำรักษำพยำบำล (พ.อ.อ.ธีระยุทธ กล่ำอำจ)
พวงหรีด (นำยน้อย พงษ์รักษำ)
ค่ำรักษำพยำบำล (ร.ต.แทน อ่อนทรัพย์)
ค่ำรักษำพยำบำล (น.ส.จตุพร วิชิตะกุล)
รวมทั้งสิ้น

10,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
68,000.00

คงเหลือ

672,545.00

3.2.8 กำรใช้ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก หรือคู่สมรส
ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ก องบิน 5 จ ำกั ด ว่ำด้วยกำรใช้ทุ นสงเครำะห์
เกี่ ย วกั บ กำรศพของสมำชิ ก หรื อ คู่ ส มรส พ.ศ.2559 (ฉบั บ แก้ ไ ขใหม่ ตำมมติ ค ณะกรรมกำรฯ เมื่ อ
11 ตุ ล ำคม 2559) ข้ อ 5 วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในทำงกำรเงิ น เกี่ ย วกั บ กำรศพของสมำชิ ก หรื อ
คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำยของสมำชิก
สมำชิกที่มีสิทธิ์ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีอำยุไม่เกิน 55 ปี
บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ จะจ่ำยเงินให้สมำชิกหรือคู่สมรสตำมหลักเกณฑ์ในระเบียบกำหนด ทั้งนี้
กำรนับจำนวนปีกำรเป็นสมำชิกจะนับอำยุกำรสมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ครั้งหลังสุด จนถึงเสียชีวิต
สำหรับในปีงบประมำณนี้ (ต.ค.2562 - ก.ย.2563) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5
จำกัด ได้จ่ำยเงินให้สมำชิกและหรือคู่สมรส มีรำยละเอียดดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวนเงิน
1.
ร.ต.สุรวัฏ อิ่มใจ
80,000
2.
น.ท.จรัญ เฉลยจรรยำ
70,000
3.
น.ท.สุนทร มำสันเทียะ
60,000
4.
นำยน้อย พงษ์รักษำ
80,000
รวมทั้งสิ้น
290,000
3.2.9 กำรใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้
ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกั ด ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้ พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำรฯ เมื่อ 11 ตุลำคม 2559) ข้อ 7 กรณีที่ผู้ค้ำ
ประกันต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ไม่ว่ำเนื่องจำกกรณีใดก็ตำม ให้จ่ำยเงินของกองทุนเพื่อชำระหนี้แทนผู้ค้ำประกัน
เป็นจำนวนตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรไม่เกิน 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
กว่ำจำนวนหนี้คงเหลือสุทธิที่ผู้กู้ค้ำงชำระต่อสหกรณ์
ในกำรชำระหนี้แทนของกองทุนตำมวรรคแรกนั้น หำกหนี้รำยนั้นมีผู้ค้ำประกั น
หลำยรำยให้กำรชำระหนี้แทนดังกล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันทุกรำย ๆ ละเท่ำ ๆ กัน
ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่พอจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตำมระเบียบนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรที่จะพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
สำหรับ...
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จำกัด ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ มีรำยละเอียดดังนี้
ลำดับ
รำยกำร
จำนวนเงิน
1.
ผู้ค้ำประกันของ น.ท.จรัญ เฉลยจรรยำ
200,000
2.
ผู้ค้ำประกันของ จ.อ.ธิติวุฒิ โกมินทร์
200,000
รวมทั้งสิ้น
400,000

3.3 รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจำปี 2563
***********************************************************
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ระเบียบ...
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ระเบียบวำระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี 2563
4.2 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
4.3 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2564
4.4 พิ จำรณำก ำหนดวงเงิ นกู้ ยื มหรื อค้ ำประกั น
ประจำปี 2564
4.5 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจำปี 2564
4.6 พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจำปี 2564
4.7 พิ จ ำ รณำเลื อกตั้ งคณะกรรมกำร สหกรณ์ ฯ
ประจำปี 2564
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4.1 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจำปี 2563
***********************************************************
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รำยงำน...
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มติ ที่ประชุมฯ .................................................................................................................
4.2 พิจำรณำ...
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4.2 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
น.ท.หญิง วำสนำ ล ำพูน ผู้ช่วยผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ท ำกำรแทน
ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
ในปีบัญชี 2563 มีผลประกอบกำรกำไรสุทธิจำนวนเงิน 20,221,999.36 บำท ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ได้เสนอแนะกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 60 และ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด พ.ศ.2550 รำยละเอียดดังนี้

รายการ
1. ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
2. ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามกฎกระทรวงกาหนด ไม่เกินร้อยละห้าของ
กาไรสุทธิ
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบต่อปี

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
2,030,934.17 10.04 2,030,712.58 10.15 1,795,255.19 10.04
30,000.00 0.15

30,000.00 0.15

30,000.00 0.17

(6.30)

(6.35)

(6.30)

4. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี

(11.50)

(13.00)

(10.00)

3,098,098.89 15.32 3,450,936.78 17.25 2,484,615.00 13.89

5. เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ

600,000.00 2.97

600,000.00 3.00

536,000.00 3.00

60,000.00 0.30

60,000.00 0.34

( 6.70-0.77= 5.93 )

12,992,966.30 64.25 12,373,620.54 61.85 11,419,591.00 63.85

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มใี นวันสิ้น
60,000.00
ปีนั้น
7. ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
400,000.00
8. ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ
600,000.00
9. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
370,000.00
10. ทุนสะสมขยายงาน
40,000.00
รวม
20,221,999.36

0.30

1.98 400,000.00
2.97 600,000.00
1.83 400,000.00
0.20 60,000.00
100.00 20,005,269.90

2.00 500,000.00
3.00 600,000.00
2.00 400,000.00
0.30 60,000.00
100.00 17,885,461.19

มติ ที่ประชุมฯ .................................................................................................................
4.3 พิจำรณำ...

2.80
3.35
2.24
0.34
100.00
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4.3 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยรับรำยจ่ำย
ประจำปี 2564
***********************************************************
น.ท.หญิง วำสนำ ล ำพู น ผู้ช่วยผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกั ด ท ำกำรแทน
ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมฯ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรร่วมกั น
จัดทำแผนงำน และประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย เมื่อ 10 พฤศจิกำยน 2563 แล้วนั้นได้มีมติคณะกรรมกำรให้
เสนอแผนต่อสมำชิกในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี รำยละเอียดดังนี้
แผนงำนประจำปี 2564 ประกอบด้วย
ลาดับ

รายการ

หน่วยนับ

1
2
3
4
5
6
7
8

รับสมาชิกเพิ่ม
จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก
รับชาระหนี้จากสมาชิก
ระดมหุ้นจากสมาชิก
รับฝากเงินจากสมาชิก
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
กู้เงินจากแหล่งเงินกู้อื่น
ชาระเงินกู้ยมื

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงาน
50
172,219,644.14
145,846,854.64
17,548,110.60
19,631,982.75
48,523.68
12,000,000.00
20,750,400.00

ปี 2563
ผลดาเนินการ
52
173,005,630.00
142,755,345.87
17,853,450.00
21,417,043.48
49,006.56
68,000,000.00
55,232,200.00

+ สูง, - ต่า
2.00
785,985.86
-3,091,508.77
305,339.40
1,785,060.73
482.88
56,000,000.00
34,481,800.00

แผนงาน ปี 64

ปี 64/ปี 63
+ เพิ่มขึน้ , - ลดลง

50
178,195,798.90
144,600,000.00
19,200,000.00
17,500,000.00
51,000.00
10,000,000.00
16,428,400.00

5,976,154.76
-1,246,854.64
1,651,889.40
-2,131,982.75
2,476.32
-2,000,000.00
-4,322,000.00

มติ ที่ประชุมฯ ..........................................................................................................................
ประมำณกำรรำยได้ ประจำปี 2564
รายการ

ปี 2563
รับจริง

ปี 2564
ปี 64/ปี 63
+ สูง - ต่า ประมาณการ + เพิ่มขึน้ , - ลดลง

ประมาณการ
1. รายได้ดอกเบี้ย และผลตอบแทน
จากการลงทุน
1.1 เงินให้กยู้ มื
26,189,665.23 27,125,231.00 935,565.77 27,276,000.00
1.2 เงินฝากธนาคาร
1.3 เงินลงทุน

10,000.00 15,279.36 5,279.36 10,000.00
45,500.00 41,589.48 -3,910.52 45,500.00
รวม 26,245,165.23 27,182,099.84 936,934.61 27,331,500.00

2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3,500.00
3,350.00
-150.00
3,500.00
2.2 อืน่ ๆ
0.00
150.00
150.00
0.00
รวม
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
รายได้ทั้งสิน้ 26,248,665.23 27,185,599.84 936,934.61 27,335,000.00
ค่าใช้จา่ ยทั้งสิน้ 7,391,740.37 6,963,600.48 -428,139.89 7,538,158.64
กาไรสุทธิ 18,856,924.86 20,221,999.36 1,365,074.50 19,796,841.36

คาชีแ้ จง

1,086,334.77 - ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกูฉ้ กุ เฉินและกูส้ ามัญ
ในอัตราร้อยละ 6.70 ต่อปี
0.00 - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
0.00 - เป็นเงินปันผลและเฉลีย่ คืนจากการถือหุ้น
1,086,334.77

0.00 - จากการรับสมัครสมาชิก
0.00
0.00
1,086,334.77
146,418.27
939,916.50

มติ ที่ประชุมฯ ..........................................................................................................................
ประมำณกำร...
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รายการ

ปี 2563
ประมาณการ

จ่ายจริง

ปี 2564

คาชี้แจง

+ สูง , - ต่า ประมาณการ

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
1.1 เงินรับฝาก

4,728,099.33 4,223,905.28 -504,194.05 4,499,825.81 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์รอ้ ยละ 2.50
และเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษร้อยละ 3.60

1.2 เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

1,308,661.04 1,587,114.35

278,453.31 1,663,572.83 - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

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

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
2.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่

124,200.00

124,200.00

0.00

2.1.2 ค่าตอบแทน

384,000.00

338,000.00

-46,000.00

134,160.00 - เป็นเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ จานวน 1 คน เดือนละ 11,180 บาท
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.เจ้าหน้าที่การเงิน 3,500 บาท/เดือน เป็นเงินปีละ 42,000 บาท
5.เจ้าหน้าที่บัญชี 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
2.1.4 เงินสมทบกองทุน
ประกั2.1.5
นสังคม
ค่าประกันสังคม
2.1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

15,000.00

15,000.00

0.00

450.00

111.00

-339.00

10,000.00

5,863.00

-4,137.00

30,000.00

7,940.00

-22,060.00

15,000.00 - เป็นค่าตอบแทนการทางานนอกเวลาสาหรับเจ้าหน้าที่ในการปิดบัญชี
300.00 - สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 0.2 ของเงินเดือนทั้งปี
7,000.00 - จ่ายประกันสังคมสาหรับนายจ้างร้อยละ 5 ของเงินเดือน
30,000.00 - เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ สาหรับคณะกรรมการดาเนินการ
และเจ้าหน้าที่ไปประชุม หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่

2.1.7 ค่าศึกษาอบรม

25,000.00

0.00

-25,000.00

25,000.00 - เป็นค่าธรรมเนียม ค่าที่พกั ในการอบรม
สาหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกไปศึกษาอบรม

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่

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

2.2 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
2.2.1 ค่าเสื่อมราคา

36,000.00

24,579.62

-11,420.38

36,000.00 - ตัดค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ประจาปี

2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

30,000.00

2,840.00

-27,160.00

30,000.00 - สาหรับซ่อมแซมทรัพย์สินของสหกรณ์

2.2.3 ค่าบารุงรักษาโปรแกรม

50,000.00

47,000.00

-3,000.00

50,000.00 - ค่าบารุงรักษาจากมหาวิทยาลัยสงขลา

2.2.4 ค่าตกแต่งสานักงาน

25,000.00

0.00

-25,000.00

2.2.5 ค่าซื้อครุภัณฑ์ สนง.ฯ

17,030.00

15,391.86

-1,638.14

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคารสถานทีฯ่

158,030.00

25,000.00 - ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสานักงาน
30,000.00 - เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

89,811.48 -68,218.52 171,000.00

2.3 ค่ำใช้จ่ำย...
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รายการ

ประมาณการ

จ่ายจริง

ปี 2564
+ สูง , - ต่า ประมาณการ

คาชี้แจง

2.3 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
2.3.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

65,800.00

44,400.00

-21,400.00

2.3.2 ค่ารับรอง

30,000.00

21,130.00

-8,870.00

30,000.00 - เป็นค่าเครือ่ งดื่มและอาหารว่างสาหรับการประชุม

360,000.00

363,145.00

3,145.00

360,000.00 - เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี

2.3.3 ค่าใช้จา่ ยประชุมใหญ่
2.3.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ
2.3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

36,000.00

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

500.00

335.00

-165.00

2.3.6 ค่าถ่ายเอกสาร

14,000.00

9,965.00

-4,035.00

2.3.7 ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์

20,000.00

4,166.60

-15,833.40

2.3.8 ค่าของใช้สนง.ฯ

20,000.00

27,335.11

7,335.11

3,000.00

2,430.00

-570.00

20,000.00

16,814.52

-3,185.48

2.3.9 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร
2.3.10 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร
2.3.11 ค่าไปรษณีย์

5,000.00

3,127.00

-1,873.00

2.3.12 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

50,000.00

50,000.00

0.00

2.3.13 ค่าใช้จา่ ยทั่วไป

20,000.00

8,199.00

-11,801.00

รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

65,800.00 - เบี้ยประชุมกรรมการดาเนินการ 15 คน

608,300.00 587,047.23 -21,252.77

500.00 - เป็นค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บในการทาธุรกรรม
14,000.00 - เป็นค่าถ่ายเอกสารการประชุม และหนังสือต่าง ๆ
20,000.00 - เป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ
30,000.00 - เป็นค่าวัสดุสานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
3,000.00 - เป็นหนังสือพิมพ์,วารสารสิ่งพิมพ์
20,000.00 - ค่าอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ประจาสานักงาน
5,000.00 - เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมอากร
50,000.00 - เป็นค่าจ้างสอบบัญชีสหกรณ์
10,000.00 - เป็นค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
644,300.00

รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

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

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้

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

หมำยเหตุ รำยจ่ำยทุกประเภทให้ถัวจ่ำยได้
มติ ที่ประชุมฯ ..........................................................................................................................

4.4 พิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564
***********************************************************
ตำมข้อบังคับ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จำเป็นและสมควรแก่กำรดำเนินงำน ซึ่ง วงเงินที่กำหนดจะต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ในปี 2563 ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันไว้ จำนวน
150,000,000.00 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
สำหรับปี 2564 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันไว้เพื่อดำเนินกำร
ให้เ งินยืม แก่ ส มำชิก จ ำนวน 150,000,000.00 บำท (หนึ่ง ร้อยห้ำสิบ ล้ำนบำทถ้วน) จึง ขอให้ที่ ป ระชุม ฯ
พิจำรณำต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั นท์ ก ำหนดวงเงิ น กู้ ยืม หรื อค้ ำประกั น ประจ ำปี 2564
เป็นจำนวน........................................บำท (...................................................................)

4.5 พิจำรณำ...
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4.5 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจำปี 2564
***********************************************************
ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด พ.ศ. 2550 ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือ
กำรสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจำปี โดยให้ได้รับค่ำตอบแทนตำมมติของที่
ประชุมใหญ่กำหนด
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ ง กรรมกำรด ำเนิ น กำร หรื อ ผู้ ซึ่ ง ด ำรงต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ป ระจ ำ
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้
จำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง หำกเป็นบุคคลธรรมดำให้มีได้ไม่เกิน 5 คน หรือหำก
เป็นนิติบุคคลให้มีได้ไม่เกิน 1 นิติบุคคล
ข้ อ 103 กำรด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำร ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำรอยู่ ใ นต ำแหน่ ง ได้
มีกำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบกำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจกำรคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้นอำจได้รับเลือกตั้งซ้ำ
ในปี 2563 ที่ ป ระชุม ใหญ่ มี ม ติ เ ป็น เอกฉั น ท์ ใ ห้ มี ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำร จ ำนวน 1 คน คื อ
ร.ต.หญิง รัตนำ สีเหลือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรและให้ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 3,000 บำท (สำมพันบำทถ้วน)
ขอให้ที่ ป ระชุม เสนอชื่ อผู้มี คุ ณสมบัติ ตำมข้อ บัง คับ สหกรณ์ ฯ และระเบีย บนำยทะเบีย น
สหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรประจำปี 2564 ที่ประชุมฯ เสนอ
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
มติ ที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ อกฉั นท์ ใ ห้ . ..................................................................เป็ น
ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก องบิ น 5 จ ำกั ด ประจ ำปี 256 4 และให้ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน
เดือนละ .....................บำท

4.6 พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจำปี 2564
และกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชี
***********************************************************
อำศัยตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ทำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขึ้น
เพื่อเป็นกำรกระจำยงำนสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภำคเอกชน โดยขอควำมร่วมมือให้สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร
ที่ มี ทุ น ดำเนิน งำนตั้ ง แต่ 100 ล้ำ นบำทขึ้ นไป และมี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ดี ให้จั ดจ้ ำงผู้ ส อบบั ญ ชี
ภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์โดยอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ก องบิน 5 จำกัด ได้ดำเนินกำรจ้ ำงผู้สอบบัญชีในปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บั ญ ชี ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ไ ว้ ถู ก ต้ อ ง จำกกำรพิ จ ำรณำของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ มื่ อ
20 พฤศจิกำยน 2562 ให้เลือกคุณสุวีณำ จงเจริญพรชัย ผู้ชำนำญงำนสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจำตัว 20452
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด และกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี ปีละ 50,000 บำท
ตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ
พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (สำรอง) ไว้ด้วย หำกกรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ตัวจริง) ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ ได้ สำมำรถให้ผู้ส อบบัญชีส ำรองท ำหน้ำที่ ตรวจได้เ ลย เพื่อแก้ ปัญ หำควำมล่ำช้ำในกำรตรวจบัญ ชี
ประจ ำปีนั้ น ๆ หำกไม่ เ ลือ กไว้ต้ อ งเสี ยเวลำในกำรเรีย กประชุม ใหญ่วิ ส ำมั ญ สมำชิก เพื่อ พิจ ำรณำเลือ ก
ผู้สอบบัญชี...

-51ผู้ส อบบัญ ชีใหม่ ดัง นั้นในปี 2563 ที่ ป ระชุม ได้เ ลือก คุณนิ่ม นวล ดวงโต ผู้ชำนำญงำนสอบบัญ ชีส หกรณ์
เป็นผู้สอบบัญชีสำรองไว้ด้วย
ส ำหรั บ ในปี 2564 ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ฯพิ จ ำรณำเลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ ข อง สหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด โดยมีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีต่อสหกรณ์ฯ จำนวน 2 คน ดังนี้

รายการ
คุณสมบัติ
ที่อยู่
การเข้าปฏิบัติงาน
จานวนผูเ้ ข้าตรวจ
การรายงานผล

ค่าธรรมเนียม
ผลงาน

คุณสุวณ
ี า จงเจริญพรชัย
ผูช้ านาญงาน
อ.เมือง จว.ราชบุรี
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2 - 3 วัน
ด้วยตนเองและผูช้ ว่ ย
ครั้งละ 2 - 3 คน
ระหว่างปี, ประจาปี
ให้คาแนะนาด้านการบริหารการเงิน
เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือ คณก.ฯ
50,000 บาท
สอ.รพ.เพชรบุรี
สอ.สาธารณสุข ปข.
สอ.รพ.พระปกเกล้า
สอ.ม.เกษตรศาสตร์
สอ.กรมทหารราบที่ 19
สอ.บน.5

คุณประสาน งามสม
ผูช้ านาญงาน
อ.เมือง จว.เพชรบุรี
อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2 - 3 วัน
ด้วยตนเองและผูช้ ว่ ย
ครั้งละ 2 - 3 คน
ระหว่างปี, ประจาปี
ให้คาแนะนาด้านการบริหารการเงิน
เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือ คณก.ฯ
45,000 บาท
สอ.รพ.ประจวบคีรีขนั ธ์
สอ.หนึง่ เจ็ดตารวจตระเวนชายแดน
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นบ้านหนองบ้วย
สอ.กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
สอ.ตารวจภูธร จว.ชุมพร
สอ.บน.5

มติ ที่ประชุมฯ มีมติให้ คุณ..................................................................เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด และกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญชี ปีละ ............................บำท และอนุมัติให้
คุณ...........................................................เป็นผู้สอบบั ญชีสหกรณ์ฯ (สำรอง)

4.7 พิจำรณำเลือกตัง้ คณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
***********************************************************
ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด พ.ศ.2550 หมวด 8 คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้อ 72 คณะกรรมกำรดำเนินกำร ให้ส หกรณ์มี คณะกรรมกำรดำเนินกำร ประกอบด้ว ย
ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรดำเนินกำรอีก 14 คน ซึ่งในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก
ข้อ 74 กำหนดเวลำอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวำระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลื อกตั้ง ให้กรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออก
จำกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรดำเนินกำรทั้งหมด โดยวิธีจับสลำก (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้น) และให้
ถือว่ำ...

-52ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ในปีต่อไปให้กรรมกำรดำเนินกำรที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวำระหรือ
อยู่นำนที่สุดออกจำกตำแหน่งสลับกันทุก ๆ ปี
เมื่ อ ครบก ำหนดแล้ ว หำกยั ง ไม่ มี ก ำรเลื อ กตั้ ง คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรชุ ด เดิ ม รั ก ษำกำรไปจนกว่ ำ จะมี ก ำรเลื อ กตั้ ง คณะกรรมกำรชุ ด ใหม่ แต่ ต้ อ ง
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์
กรรมกำรด ำเนิ น กำรซึ่ ง พ้ น จำกต ำแหน่ ง อำจได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ซ้ ำอี ก ได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น
สองวำระติด ต่อ กั น ในกรณีก รรมกำรด ำเนิ นกำรต้ องพ้น จำกตำแหน่ง ทั้ ง คณะ ให้ ก รรมกำรดำเนิ นกำร
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรดำเนินกำรชุดแรก และให้นำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้
บังคับโดยอนุโลม
รำยชื่อคณะกรรมกำรชุดที่ 38 ประจำปี 2563 และกำรดำรงตำแหน่ง ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
น.อ.ชยศว์
น.อ.เสกสรร
น.อ.พลัง
น.อ.กิจจำพจน์
น.ท.ขจร
น.ท.สุรบดี
น.ท.วิชัย
น.ท.เมธี
น.ท.สมพล
น.ท.ปัญญำ
น.ท.สุทธิชัย
น.ต.สุนันท์
น.ต.นิวัต
ร.ท.ไพรัตน์
ร.ท.สุรวุฒิ

สวรรค์สรรค์
สำยเพ็ชร์
วิทยำภรณ์
สุกเพชร
อินทรศักดิ์
บุญคำมูล
ขำโพธิ์
เวทไธสง
อัมพวำ
โภควณิช
ศรีทองอุทัย
เทียนจ่ำง
ภิรมย์ศรี
พวงสุวรรณ
ท่ำห้อง

วำระที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 2
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

วำระที่ 2
ปีที่ 1 ปีที่ 2

หมำยเหตุ

63
63
63
63

และในครั้งนี้มีกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ว่ำงลงเนื่องจำก ย้ำยสังกัด ครบวำระ จำนวน 8 คน
ซึ่งต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่รำยละเอียดดังนี้
1. น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์
ย้ำยสังกัด
2. น.อ.เสกสรร สำยเพ็ชร์
ย้ำยสังกัด
3. น.อ.พลัง วิทยำภรณ์
ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 สำมำรถเลือกกลับมำใหม่ได้
4. น.อ.กิจจำพจน์ สุกเพชร
ย้ำยสังกัด
5. น.ท.เมธี เวทไธสง
ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 สำมำรถเลือกกลับมำใหม่ได้
6. น.ท.สุรบดี บุญคำมูล
ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 สำมำรถเลือกกลับมำใหม่ได้
7. น.ท....

-537. น.ท.ปัญญำ โภควณิช
8. น.ต.สุนนั ท์ เทียนจ่ำง

ลำออก
ครบวำระที่ 2 ปีที่ 2 ไม่สำมำรถเลือกกลับมำได้

จึงขอให้ที่ ประชุมฯ พิจำรณำเลือกตั้ง สมำชิก เป็นกรรมกำรดำเนินกำร แทนตำแหน่ง ที่ว่ ำง
ลงในปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้............................................................แทน
ให้............................................................แทน
ให้............................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน

น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์
น.อ.เสกสรร สำยเพ็ชร์
น.อ.พลัง วิทยำภรณ์
น.อ.กิจจำพจน์ สุกเพชร
น.ท.เมธี เวทไธสง
น.ท.สุรบดี บุญคำมูล
น.ท.ปัญญำ โภควณิช
น.ต.สุนันท์ เทียนจ่ำง

มติ ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์พิจำรณำเลือกตั้ง สมำชิกต่อไปนี้เป็นกรรมกำรดำเนินกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ชุดที่ 39 ประจำปี 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้............................................................แทน
ให้............................................................แทน
ให้............................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน
ให้ ...........................................................แทน

น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์
น.อ.เสกสรร สำยเพ็ชร์
น.อ.พลัง วิทยำภรณ์
น.อ.กิจจำพจน์ สุกเพชร
น.ท.เมธี เวทไธสง
น.ท.สุรบดี บุญคำมูล
น.ท.ปัญญำ โภควณิช
น.ต.สุนันท์ เทียนจ่ำง

ระเบียบ…
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ระเบียบวำระที่ 5
เรื่อง ข้อเสนอแนะของ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และ
ผู้ตรวจกำรสหกรณ์
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ระเบียบวำระที่ 5
เรื่อง ข้อเสนอแนะของ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และ
ผู้ตรวจกำรสหกรณ์

******************************
1. ..............................................................................................................................................
.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………….............................................
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