




 

 

ณ แหลงชุมนุมเจริญศิริ สํานักงานสนับสนุน 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 





 

 

 

 
ท่ี ช.น.ส.ท. ธก. 374/2565 

  พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

เรียน ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณสมาชิก  136  สหกรณ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. กําหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ 

 2. หนังสือแตงตั้งผูแทนสหกรณเขาประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ชุดท่ี 40 ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2564 เม่ือ

วันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันศุกรท่ี 24 ธันวาคม 2564 

เวลา 0900 ณ แหลงชุมนุมเจริญศิริ สํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังมี

กําหนดการและระเบียบวาระการประชุมใหญ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  

 1.1 ผูแทนสหกรณสมาชิก ท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอใหเขารวมประชุมใหญ

สามัญประจําป 2564 ณ แหลงชุมนุมเจริญศิริ สํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 1.2 ผูแทนสหกรณสมาชิก ท่ีอยูในสวนภูมิภาค ขอใหเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส ณ ท่ีตั้งของตนเอง 

 1.3 กําหนดทดสอบระบบ เฉพาะผูแทนในสวนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2564 เวลา 

1000 - 1200 

  

 เพ่ือใหการแตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิกเขาประชุมใหญสามัญเปนไปตามขอบังคับชุมนุมสหกรณ

ทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 จึงขอใหสหกรณสมาชิกโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ แตงตั้ง ประธานกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการสหกรณ สหกรณละ 1 คน เปน

ผูแทนเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

  

 เพ่ือใชเปนหลักฐานและขอมูลในการเตรียมการประชุมใหญสามัญใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรดกรอกแบบพิมพท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวย 2) พรอมสงกลับคืนไปยังชุมนุมสหกรณทหาร 

จํากัด ทางไปรษณีย อาคารชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เลขท่ี 1 ซอยนาวงประชาพัฒนา 5ถนนนาวงประชาพัฒนา 

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือทางไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส mcf.chumnum@gmail.com ทางไลน 

milcf ภายในวันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 หากนําสงหนังสือแตงตั้งไมทันใหแจงรายช่ือลวงหนาภายในกําหนด

แลวถือเอกสารมาในวันประชุมใหญ (สําหรับผูแทนสหกรณสมาชิกท่ีประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เอกสารตองถึง 

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ภายใน วันศุกรท่ี 17 ธันวาคม 2564) 

/4. คาใชจาย… 
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ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จะจายคาตอบแทนผูแทนสหกรณสมาชิกท่ีเขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2564 ท้ังในหองประชุมและประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส คนละ 1,000.00 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 

ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 47. องคประชุม กําหนดใหการประชุมใหญ

สามัญตองมีผูแทนสหกรณสมาชิกมารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (68 สหกรณ) จึงจะครบองคประชุม 

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จะจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 

2564 โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร…………………………..……… ชื่อบัญชี ………………………………………………....... 

บัญชีเลขท่ี.........………………………………….... 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาสงผูแทนเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 และดําเนินการตามขอ 2. จัก

ขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

พลอากาศตรีหญิง ม.ล. 

(พิมทอง  นันทวัน) 

รองประธานกรรมการทําหนาท่ี 

ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

 การสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการ 

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จะแจงใหทราบอีกคร้ัง สวนคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

กําหนด 

ฝายธุรการ 

โทรศัพท/โทรสาร 02 004 8519 มือถือ 09 4840 2693 

email: mcf.chumnum@gmail.com 



0730 - 0900 ลงทะเบียน 

0900 เปนตนไป ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 
3.2 สมาชิกเขาและออกระหวาง ป 2564 
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ  
3.4 รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  
3.5 ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 

และท่ีปรึกษาของสหกรณ ท่ีไดรับในปบัญชี 2564  
3.6 ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี และถูกลงโทษ ของสหกรณ 

ในปบัญชี 2564 
3.7 หุนกู บมจ. การบินไทย 
เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2564 
4.2 อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 
4.3 อนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธ์ิ 
4.4 อนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืม และการค้ําประกัน 
4.5 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ - รายจาย ประจํา 2565 
4.6 อนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณประจําป 2565 
4.7 เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565 
4.8 เลือกตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2565 
4.9 อนุมัติการลงทุนของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

4.10 อนุมัติแกไขขอบังคับ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
5.2 เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ 
5.3 เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
5.4 แจงผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 



คณะกรรมการชุดใหมแถลงแผนการดําเนินงานป 2565 
เร่ืองอ่ืน ๆ 
รายละเอียดเงินปนผล และเงินเฉลีย่คืน 
ทําเนียบคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ป 2561 - 2564 

 ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และท่ีปรึกษา ของ 
ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดรับในรอบปบัญชี 2564 
รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําป 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  1 
ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

 ประธานกรรมการ ตามขอบังคับ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 44. กําหนดให
คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ ชุมนุม
สหกรณทหาร จํากัด และขอ 47 การประชุมใหญสามัญของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ตองมีผูแทนสหกรณสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง ของจํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองค
ประชุม (จํานวนสหกรณสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจํานวน 136 สหกรณ กึ่งหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิก 
คือ 68 สหกรณ) 
 คณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ชุดที่ 40 ประจําป 2564 ไดบริหารงานสหกรณฯ 
มาครบรอบป และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และรับรองงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
เสร็จเรียบรอยแลว จึงกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันน้ี เพื่อใหสหกรณสมาชิกไดรับทราบผล
การดําเนินงาน และพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระตอไป 

 
 
 
 
 

ท่ีประชุม 
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 รายงานการประชุมใหญสามัญผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ประจําป 2563 
ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

วันพฤหัสบดีที่  11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 
ณ แหลงชุมนุมเจริญศิริ สํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

 

ผูมาประชุม 
1. พลตรี ทวีป ปยะอรุณ ประธานกรรมการ 

2. พลตรี นรินทร สมุทรประภูต ิ รองประธานกรรมการ 

3. พลเรือตรี สกล สิริปทุมรัตน รองประธานกรรมการ 

4. พลอากาศตรี สมเกียรต ิ อุดมพิริยะศักย กรรมการ 

5. พลอากาศตรี หญิง ม.ล.พิมทอง นันทวัน กรรมการ  

6. พลตรี สรวุฒ ิ สาล ี กรรมการ 

7. พันเอก ฉัฐนรา เนตินาวิน กรรมการ 

กรรมการผูมาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  

1. พล.ท. วิเชียร ไชยปกรณ กรรมการ 

2. พันเอก ปรีชา ร่ืนกลิ่นจันทร กรรมการ 

3. พันเอก ยุสชนา ตระกูลเสนาธง กรรมการ 

4. พันเอก รณกร ลังกาพินธ กรรมการ 

5. พันตรี ธงชัย นาคแนม กรรมการ 

6. พันตรี พิจิตร เลื่อมตา กรรมการ 

7. จาสิบเอก พัฒนทรชนม จันทอินทร กรรมการ 

ที่ปรึกษา 
1. พลเอก จํานงค จันพร ท่ีปรึกษา 
2. พลโท หญิง รัตนาภรณ ร่ืนเริง ท่ีปรึกษา 

3. พลโท หญิง อัญชล ี เกิดผลงาม ท่ีปรึกษา 

4. พันเอก สมเกียรต ิ ถนอมคุม แทน  ผูบัญชาการทหารบก 

ผูเขารวมประชุม 
1. พลโท นพดล แสงพลสิทธ์ิ ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 
2.  นาง อุทัยวรรณ ขุนรักษ รองผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

3.  นาง นภาพรรณ ตะยางคานนท ผูชวยผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 
4.  นางสาว เยาวลักษณ นิลวรรณ เจาหนาท่ี ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 
5.  นางสาว อรปรียา จันทรศร เจาหนาท่ี ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 
6.  รอยเอก ธงชัย ภาคีสิน ผูสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 
7.  นาย สุพัฒน ศานติรัตน ผูสอบบัญชี ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 
8. สหกรณสมาชิก  45  สหกรณ 

9. สหกรณสมาชิกเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  44  สหกรณ 

เริ่มประชุมเวลา   0930  
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    รายงาน ขณะน้ีมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาลงทะเบียนเขารวม

ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 จํานวน 89 สหกรณ เกินกวากึ่งหน่ึงของสหกรณสมาชิกทั้งสิ้น 135 สหกรณ ถือวา

ครบองคประชุมตามขอบังคับ ขอเขาวาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  กอนอื่นขอถือโอกาส กราบขอบคุณทุกทานในขบวนการสหกรณ 

ดวยความเคารพ รวมทั้ง สํานักงานสนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา และเจาหนาที่เกี่ยวของ ที่ใหการสนับสนุน ให

ไดใชสถานที ่และอํานวยความสะดวกในสวนที่เกี่ยวของ ลืมไมไดที่ตองขอบคุณอีกครั้งหน่ึงที่ใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจการของ ชุมนุมสหกรณทหารเพื่อดูแลสหกรณสมาชิก โดยกระบวนการของสหกรณ ชวยคิดชวยทํา ชวยกันออกความ

คิดเห็น ดูแลสมาชิกดวยความเรียบรอย ดวยความซื่อสัตยสุจริต ดวยความมุงมั่นต้ังใจ ที่สําคัญคือทุกทานไดมอบความ

จริงใจในการทํางาน ใหเกียรติ ซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกัน ที่เราก็จริงจังที่จะปฏิบัติหนาที่ใหบรรลวัุตถุประสงค ในการดูแล

ขบวนการสหกรณ เพื่อประโยชนสูงสุดของสหกรณสมาชิก เพื่อพัฒนากลุมวิชาชีพสหกรณทหาร ถึงแมวาเวลาน้ี สหกรณ

ทหารทั่วประเทศยังเปนสมาชิกไมทั้งหมด เราก็พยายามทําความเขาใจ เน่ืองจากวาดวยประเพณีหรือวัฒนธรรมขององคกร

ทหาร เช่ือมั่นในผูบังคับบัญชาเปนหลัก และอีกอยางหน่ึงผูบังคับบัญชาบางทานยังไมรูจัก ชุมนุมสหกรณทหาร ไดพยายาม

พูดพยายามทําความเขาใจกัน ซึ่งในกลุมวิชาชีพของขบวนการสหกรณ ก็มีชุมนุมสหกรณทหาร เปนศูนยกลางในการ

ประสานงาน การดําเนินธุรกรรมตาง ๆ เพื่อชวยเหลือดูแลในกลุมวิชาชีพ 

 ที่ผานมายอมรับวา มีเวลาไมนานนักแควาระเดียว กอนหนาจะเปนประธาน ก็เปนรองประธาน รวมแลว 

2 - 3 ป ที่ชวยกันดูแลชวยกันดําเนินกิจกรรมของ ชุมนุมสหกรณทหาร ของเรามา ผมเรียนตรง ๆ  วาผมมีความสุข ที่ได

รวมงานกับพวกทาน ไดดําเนินการอยางดีที่สุด ดวยขบวนการชวยคิดชวยทํา ชวยกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะสิ่งที่ดี

ที่สุดใหแกสหกรณสมาชิก ประการสุดทาย ขอฝากดวยความเคารพวา เทาที่ไดมีประสบการณอยูน้ี มองเห็นวาแนนอน 

การเมืองในองคกรมีทุกองคกร ผมมีความคิดเห็นวาในแงของการเมอืง เฉพาะในองคกร ผมพูดแตแรกรับหนาที่ประธาน 

ขอใหเปนการเมืองที่สรางสรรค ไมทําลาย และทํารายองคกรดวยวิธีการตาง ๆ  ซึ่งมันหลีกเลี่ยงไมได ถามองในดาน

สรางสรรค ไมใสรายปายสีใหองคกรเสียหาย เรื่องสวนตัวเราคอยไปวากัน ไมมีปญหาอะไร ตองชวยกันรักษา ความเปน

เอกลักษณ ความสมัครสมานสามัคคี มีประชาธิปไตยในขอบเขต ผมมองอยางน้ัน และมีความรูสึกมุงมั่นอยางน้ีมาตลอด ผม

ประกาศต้ังแตแรกวาการเมืองผมไมเลน ขอใหอยูในขอบเขต ชวยกันดูแลองคกรเราใหมีความเข็มแข็ง ไดรับความเช่ือมั่น

ศรัทธาจากสหกรณสมาชิกทุกทาน ไมวาจะเปนสหกรณระดับปฐมตามหนวยตาง ๆ  เรามีความเช่ือมั่นอยูแลว ขอฝาก และ

ชวยกันดูแลกันตอไป สําหรับวันน้ี เลขาไมมาติดภารกิจเรงดวน ขออนุญาติใหผูจัดการทําการแทนเลขานุการ ขอเปด

ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เชิญวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2562 

  รายงาน ในหนา 4 - 48 เปนรายงานการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งไดแจกจายใหสหกรณสมาชิกทุกสหกรณ พิจารณาแลว ขอให

ผูแทนสหกรณสมาชิกรวมกันพิจารณา  เพื่อใหการรับรอง 

  ขอมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อ

วันศุกรที่ 24 มกราคม 2563 

ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2563 

  คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอผลการดําเนินงานประจําป 2563 ใหท่ี

ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การดําเนินงานทั่วไป  

 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2524 ตั้งแต

ไดเร่ิมกิจการมาจนถึงปจจุบันเปนเวลา 39 ป กิจการมีความกาวหนาขึ้นตามลําดับ และมีความม่ันคงเปนท่ีเชื่อถือของสหกรณ

สมาชิกดังน้ี 

ลําดับ รายการ 2563 2562 2561 2560 2559 

1. จํานวนสหกรณสมาชิก 135 131 126 122 122 

2. สินทรัพยรวม 1,859,397,997.31 1,258,364,639.19 761,807,257.44 501,605,573.80 408,444,000.07 

3. ทุนเรือนหุน 417,750,000.00 269,894,000.00 197,160,000.00 151,128,000.00 119,933,000.00 

4. ทุนสํารอง 17,173,793.47 15,876,144.56 14,860,097.23 13,781,138.12 12,871,666.27 

5. ทุนสะสมตามขอบังคับ 23,580,302.13 23,402,963.82 24,539,546.57 24,315,155.50 24,415,073.32 

6. ทุนบริจาคตามวัตถุประสงค 21,880,125.55 21,622,922.24 21,427,611.28 21,239,438.70 21,087,935.02 

7. รายรับ 53,860,308.47 39,026,702.38 24,685,362.24 21,636,315.87 20,853,127.71 

8. รายจาย 39,794,440.00 26,166,536.84 14,919,813.89 12,227,686.71 13,277,943.80 

9. กําไรสุทธ ิ 14,065,868.47 12,860,165.54 9,765,548.35 9,408,629.16 7,575,183.91 

 2. การใหสินเช่ือ 

 2.1 ในปบัญชี 2563 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดใหบริการเงินกูยืมแกสหกรณสมาชิก รวม 24 

สหกรณ 41 สัญญา เปนจํานวนเงิน 673.75 ลานบาท ดังน้ันจึงมียอดเงินคงเหลือท่ีสหกรณสมาชิกกูยืม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2563 จํานวน 22 สหกรณ 35 สัญญา เปนเงิน 448.69 ลานบาท (ลดลง 10.60 ลานบาท หรือรอยละ 2.31 เม่ือเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีจํานวน 459.29 ลานบาท) 

 2.2 การใหเงินกูยืมกับสหกรณสมาชิก ตั้งแตจัดตั้งชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2524 

เปนตนมา สหกรณสมาชิกไดชําระคืนเงินกูยืมครบรอยเปอรเซ็นต ไมมีหน้ีสูญหรือสงสัยวาจะสูญแตอยางใด สหกรณสมาชิกท่ี

กูยืมเงินจากชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด ไดใหความรวมมือในการชําระเงินกูยืมดวยดีตลอดมา 

 3. การรับฝากเงิน     

 - ในป 2563 สหกรณสมาชิกฝากเงินกับชุมนุมสหกรณทหาร ระหวางป จํานวน 1,542.30 ลานบาท ถอน

เงินรับฝาก จํานวน 942.26 ลานบาท สิ้นปบัญชีมีเงินรับฝากคงเหลือ รวม 25 สหกรณ จํานวน 1,365.90 ลานบาท (เพ่ิมขึ้น 

600.05 ลานบาท หรือรอยละ 78.36 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีจํานวน 765.85 ลานบาท) 
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 4. การลงทนุเพ่ือรับผลตอบแทน 

 - ในป 2563 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดลงทุนหุนกู จํานวน 605 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย

พิเศษรุนกาวไปดวยกัน จํานวน 100 ลานบาท ทําให ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด มีหุนกู จํานวน 

1,103.20 ลานบาท พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน จํานวน 100 ลานบาท และตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 136 ลานบาท โดยมีการลงทุนในป 2563 จํานวน 685 ลานบาท ดังน้ี 

ชื่อหุนกู สัญลักษณ ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน 

1. หุนกู บมจ. พีทีทีโกบอล PTTGC324A 12 ป 3.29% 50 ลานบาท 

2. หุนกู บมจ. พีทีทีโกบอล PTTCG354A 15 ป 3.50% 120 ลานบาท 

3.     หุนกู บมจ. บางจากคอรปอเรชั่น BCP305A 10 ป 3.40% 50 ลานบาท 

4. หุนกู บมจ. ซีพี ออลล CPALL325 12 ป 3.59% 50 ลานบาท 

5. หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF356A 15 ป 4.00% 50 ลานบาท 

6. หุนกู บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM326A 12 ป 3.78% 10 ลานบาท 

7. หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ EA257A 5 ป 3.30% 25 ลานบาท 

8. หุนกู บมจ. ช. การชาง CK308A 10 ป 3.50% 40 ลานบาท 

9. หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF308A 10 ป 3.46% 30 ลานบาท 

10. หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) CPF356A 15 ป 4.00% 50 ลานบาท 

11. หุนกู บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต DTN309A 10 ป 3.50% 35 ลานบาท 

12. หุนกู บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต DTN279B 7 ป 2.98% 15 ลานบาท 

13. หุนกู บมจ. ซีพี ออลล CPALL256B 4.9.1 3.00% 30 ลานบาท 

14. หุนกู บมจ. ซีพี ออลล CPALL359A 15 ป 3.30% 50 ลานบาท 

15. พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน SB278A 7 ป 2.22% 100 ลานบาท 

(เจ็ดรอยหาลานบาทถวน) 푥̅ = 3.32 705 ลานบาท 

 5. การจัดโครงการสัมมนาชุมนุมสหกรณทหารพบสมาชิก 

 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จัดประชุมสัมมนา “ชุมนุมสหกรณทหารพบสหกรณในพ้ืนท่ี” ประจําป 2563 

จํานวน 4 คร้ัง ดังน้ี 

 (1) เขตจังหวัดภาคกลาง ในวันอังคารท่ี 7 ก.ค. 63 เวลา 0830 – 1200 ณ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย

อํานวยการสรางอาวุธ ศูนยอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีผู เขารวม

สัมมนา จํานวน 30 คน 

 (2) เขตจังหวัดภาคตะวันออก ในวันจันทรท่ี 20 ก.ค. 63 เวลา 0830 – 1200 ณ อาคารพรหมโยธี กองพล

ทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 50 คน 

 (3) เขตจังหวัดภาคตะวันตก ในวันพุธท่ี 22 ก.ค. 63 เวลา 0830 – 1200 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา กองพลทหารราบท่ี 9 ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 30 คน

 (4) เขตกรุงเทพและปริมณฑล เขตจังหวัดภาคเหนือ เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตจังหวัด

ภาคใต ในวันพุธท่ี 29 ก.ค. 63 เวลา 1330 – 1600 ณ โรงแรมเพิรล รีสอรท แอนด โฮเทล จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมสัมมนา 

จํานวน 60 คน 
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 6. การแกไขขอบังคับ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 ณ แหลงชุมนุมเจริญศิริ สํานักงาน

สนับสนุน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับ น้ัน นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับ 

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลวตั้งแต 28 พ.ค. 2563 สรุปได ดังน้ี 

ขอความเดิม ขอความที่เสนอไป ขอความที่เห็นชอบ เหตุผล 

ขอ 1 ช่ือ ประเภท และที่ตั้ง ขอ 1 ช่ือ ประเภท และที่ตั้ง   

สํานักงาน สํานักงาน   

     “ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่       “ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่        “ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่  แกไขตามที่เสนอ เนื่องจากยายที่ตั้ง 

     ใหม 

     

กรุงเทพฯ 10210” 
 กรุงเทพฯ 

10210” 
 กรุงเทพฯ 10210”  

    

          “ “          “ “ แกไขตามที่เสนอ เนื่องจากเปนไป 

  ตามมาตรา 66 แหง พ.ร.บ. 

  สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ขอ 21 การเสนอ ตอที่ ขอ 21 การเสนอ  ขอ 21 การเสนอ   

ประชุมใหญ ให  ตอที่ประชุมใหญ ให  ตอที่ประชุมใหญ ให  

   แกไขตามที่เสนอเนื่องจากเปนไป 

ตามมาตรา 66, 67, 68 แหง 

พ.ร.บ. สหกรณ (ฉบับที่ 3)        

พ.ศ. 2562 

 

   แกไขตามที่เสนอ เนื่องจากเปนการ 

” เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

” ” ของคณะกรรมการ 

 

    

 

“(5) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ี “(5) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ี “(5) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ี ใหคงไวเหมือนเดิม เนื่องจาก 

ประจําในชุมนุมสหกรณ  ประจําในชุมนุมสหกรณ” ประจําในชุมนุมสหกรณ  ตําแหนงประจําในสหกรณ เปน 

”  ” กรรมการไมได แต ขาราชการทหาร 

   ที่อยูในราชการหรือขาราชการ 

   บํานาญ ที่มาเปนผูจัดการ ไมถือวา 

   ดํารงตําแหนงประจําในสหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความที่เสนอไป ขอความที่เห็นชอบ เหตุผล 

ขอ 53 การพนจากตําแหนง  ขอ 53 การพนจากตําแหนง ขอ 53 การพนจากตําแหนง  

    

“(4) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ี “(4) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ี “(4) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ี เหตุผลเหมือนขอ 51 

ประจําในชุมนุมสหกรณ  ประจําในชุมนุมสหกรณ” ประจําในชุมนุมสหกรณ   

”  ”  

  แกไขตามท่ีเสนอ เนื่องจากให 

” ” ผูแทนสหกรณสมาชิก ท่ีไดรับ 

การเลือกต้ังทํางานครบ 2 ป 

 

 

 

 

 

 

”  

  ขอใหท่ีประชุมรับทราบการดําเนินงานท่ัวไปประจําป 2563 

ที่ประชุม รับทราบการดําเนินงานท่ัวไปประจําป 2563 

   

  ขอแจงยอดสหกรณสมาชิกเขาและออก ระหวางป 2563 โดยในวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชี 2563 ยอดยกมา 131 สหกรณ มีสหกรณเขาใหม จํานวน 4 สหกรณ และสหกรณสมาชิกลาออก -ไมมี- 

สหกรณ รวมมีสหกรณสมาชิกท้ังสิ้น 135 สหกรณ ดังน้ี 

 3.2.1 สมาชิกเขาและออกระหวางป 2563 

รายการ จํานวน สหกรณออมทรัพย…  จํากัด ประเภท สังกัด ภาค 

เขา 4 กรมทหารพรานที่ 46 ออมทรัพย กองทัพบก ใต 

  กองพันทหารปนใหญที่ 8 ออมทรัพย กองทัพบก ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ร. 8 พัน 2 ออมทรัพย กองทัพบก ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ร. 2 พัน 1 ออมทรัพย กองทัพบก ตะวันออก 

ออก 0 - - - - 
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 3.2.2 สมาชิกแยกตามประเภท สังกัด และภาค 

แยกตามประเภท แยกตามสังกัด แยกตามภาค 

สหกรณออมทรัพย 121 สหกรณ สป. 4 สหกรณ ภาคกลาง 17 สหกรณ 

สหกรณการเกษตร 8 สหกรณ ทท. 18 สหกรณ ภาคตะวันออก 18 สหกรณ 

สหกรณรานคา 6 สหกรณ ทบ. 83 สหกรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 สหกรณ 

   ทร. 7 สหกรณ ภาคตะวันตก 9 สหกรณ 

   ทอ. 22 สหกรณ ภาคเหนือ 9 สหกรณ 

   พลเรือน 1 สหกรณ ภาคใต 20 สหกรณ 

      กรุงเทพและปริมณฑล 39 สหกรณ 

รวม 135 สหกรณ รวม 135 สหกรณ รวม 135 สหกรณ 

  ขอใหท่ีประชุมรับทราบสมาชิกเขาใหมและลาออกระหวางป 2563 

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกเขาใหมและลาออกระหวางป 2563 

  

 เชิญผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบสําหรับปทางบัญชี

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

 รอยเอก ธงชัย ภาคีสิน ผูตรวจสอบกิจการ ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 24 

มกราคม 2563 ไดเลือกใหกระผม รอยเอก ธงชัย ภาคีสิน เปนผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด น้ัน กระผมได

ตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป ดังน้ี 

 1. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 

 1.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมดานการเงินของสหกรณ 

 1.2   เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก ดานเงินรับฝากจาก

สหกรณสมาชิกและผลการดําเนินงานของสหกรณ  

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

 2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติเก่ียวกับการบัญช ี

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนด 

 3. ผลการตรวจสอบ 

 3.1 ดานการบริหาร  

 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เม่ือตนปบัญชีมีจํานวนสมาชิก 131 สหกรณ ระหวางปมีสหกรณสมาชิกเพิ่มจํานวน 4 

สหกรณ สมาชิกลดลงไมมี เม่ือส้ินปบัญชีสหกรณสมาชิกมีจํานวนทั้งส้ิน 135 สหกรณ 

 การจัดโครงสรางองคกร ประกอบดวยฝายบริหาร และฝายจัดการ คณะกรรมการดําเนินการทําหนาที่ฝายบริหาร 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณประจําปและควบคุมการปฏิบัติงานฝายจัดการ ชุมนุมสหกรณฯ จาง

เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานของฝายจัดการ รวม 5 คน มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
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 ชุมนุมสหกรณ ฯ กําหนดระเบียบตาง ๆ ขึ้นใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ มีการกําหนด

แผนงานและประมาณการรายรับรายจายประจําปเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงาน โดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 

 3.2 ดานการเงิน 

 3.2.1 เงินสด มีการกําหนดระเบียบใหเก็บรักษาเงินสดในมือไดวันละไมเกิน 15,000 บาท การเก็บรักษาเงิน

สด เปนไปตามที่ระเบียบชุมนุมสหกรณฯ กําหนด 

 3.2.2 เงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินปบัญชี บัญชีเงินฝากธนาคาร รวม 7 บัญชี ยอดคงเหลือตามบัญชี เทียบ

ยอดคงเหลือตามสมุดคูฝากธนาคาร กับบัญชีของชุมนุมสหกรณฯ ถูกตองตรงกัน ณ วันส้ินปบัญช ีดังน้ี 

 เงินฝากประเภท ออมทรัพย รวม 4 บัญชี จํานวน 48,798,874.52 บาท 

 เงินฝากประเภท สะสมทรัพย รวม  2 บัญชี จํานวน 534,277.31 บาท 

 เงินฝากประเภทกระแสรายวัน รวม  1 บัญชี จํานวน 10,000.00 บาท 

 3.3 การตรวจสอบดานบัญชี 

  3.3.1 การจัดทําบัญชี ชุมนุมสหกรณฯ จัดทําบัญชีตามที่ทางราชการกําหนด เจาหนาที่จัดทําเอกสารเพื่อใช

ประกอบการบันทึกบัญชีมีความครบถวน ใชเปนหลักฐานได และผานการพิจารณาจากผูมีอํานาจอนุมัติ การจัดทําบัญชีสรุปประจําวัน 

รายการบัญชีแยกประเภท มีความครบถวนและเปนปจจุบัน 

 3.3.2 การจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน เจาหนาที่จัดทําบัญชียอยทุนเรือนหุน ลูกหน้ีเงินกูและเงิน

รับฝากออมทรัพยพิเศษ เทียบยอดคงเหลือตามรายละเอียดคงเหลือกับบัญชีของชุมนุมสหกรณฯ ณ วันส้ินปบัญชีถูกตองตรงกัน 

 3.4 ดานสินเช่ือ ระหวางป ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จายเงินกูใหแกสหกรณสมาชิก รวม 24 สหกรณ จํานวน 

41 สัญญา จํานวนเงินทั้งส้ิน 673,648,000.00 บาท (หกรอยเจ็ดสิบสามลานหกแสนส่ีหม่ืนแปดพันบาทถวน) สหกรณลูกหน้ีจายชําระ

เงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนไปตามกําหนดในสัญญา ณ วันส้ินปบัญชี ลูกหน้ีเงินกูคงเหลือ 22 สหกรณ จํานวน 35 สัญญา เปนเงินทั้งส้ิน 

448,693,738.69 บาท (ส่ีรอยส่ีสิบแปดลานหกแสนเกาหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสามสิบแปดบาทหกสิบเกาสตางค) 

 สําหรับสัญญากูเงิน สัญญาค้ําประกัน มีเอกสารและหลักฐานครบถวน การจายเงินกูใหแกสหกรณสมาชิกไดผานการ

พิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  การบันทึกบัญชีถูกตอง 

 3.5 ดานการลงทุน 

 3.5.1 การลงทุนเพิ่ม ลงทุนระยะยาว พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน ระยะเวลา 7 ป ดอกเบี้ย 

2.20% จํานวน 100,000,000.00 บาท ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. ระยะเวลา 36 เดือน ดอกเบี้ย 3.60% จํานวน 136,000,000.00 บาท 

และหุนกู จํานวน 605,000,000 บาท ดังน้ี 

 หุนกู บมจ. สัญลักษณ ดอกเบี้ย:% ระยะเวลา:ป จํานวนเงิน/บาท 

 - พีทีทีโกบอล PTTGC324A 3.29 12  50,000,000.00 

 - พีทีทีโกบอล PTTCG354A 3.50 15 120,000,000.00 

 - บางจากคอรปอเรชั่น BCP305A 3.40 10 50,000,000.00 

 - ซีพี ออลล CPALL325  3.59 12 50,000,000.00 

 - เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF356A 4.00 15 50,000,000.00 

 - ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM326A 3.78 12 10,000,000.00 

 - พลังงานบริสุทธิ ์ EA257A 3.30 5 25,000,000.00 

 - ช. การชาง CK308A 3.50 10 40,000,000.00 

 - กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท GULF308A  3.46 10 30,000,000.00 
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 หุนกู บมจ. สัญลักษณ ดอกเบี้ย:% ระยะเวลา:ป จํานวนเงิน/บาท 

 - ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  CPF356A 4.00 15 50,000,000.00 

 - ดีแทค ไตรเน็ต DTN309A 3.50 10 35,000,000.00 

 - ดีแทค ไตรเน็ต DTN279B 2.98 7 10,000,000.00 

 - ซีพี ออลล CPALL256B 3.00 4.9.1 10,000,000.00 

 - ซีพี ออลล CPALL359A 3.30 15 10,000,000.00 

 3.5.2 เงินลงทุนลด ระหวางป ในสวนของตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

เน่ืองจากครบกําหนดไถถอน จํานวนเงิน 1,869,000,000.00 บาท (หน่ึงพันแปดรอยหกสิบเกาลานบาทถวน) และเงินลงทุนระยะยาวลดลง

ในหุนกู จํานวน 10,055,966.00  บาท (สิบลานหาหม่ืนหาพันเการอยหกสิบหกบาทวน)  ดังน้ี 

 - หุนกู บมจ.ปตท. 243 A จํานวน 46,516.00 บาท  

 - หุนกู บมจ. ปตท. 247 A จํานวน 9,450.00 บาท 

 - หุนกู บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน 190 A จํานวน 5,000,000.00 บาท 

  - หุนกู บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน 252 A จํานวน 5,000,000.00  บาท  

 3.5.3 เงินลงทุนคงเหลือ ณ วันส้ินปบัญช ีคงเหลือ จํานวน 1,339,396,830.89 บาท (หน่ึงพันสามรอยสามสิบ

เกาลานสามแสนเกาหม่ืนหกพันแปดรอยสามสิบบาทแปดสิบเกาสตางค) ดังน้ี 

 - หุนกู จํานวน 1,103,195,830.89 บาท 

 - พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน จํานวน 100,000,000.00 บาท 

 - หุน บ.สหประกันชีวิต จํานวน 201,000.00 บาท 

 - ตั๋วชุมนุมสหกรณออมทรัพย  จํานวน  136,000,000.00 บาท 

 3.5.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน  ระหว างป  ชุ ม นุมสหกรณฯ  ได รั บดอกเบี้ ย จากการลงทุน 

ในหุนกูทั้งส้ิน จํานวน 34,481,405.00  บาท (สามสิบส่ีลานส่ีแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันส่ีรอยหาบาทถวน) รับรูเปนรายไดของปบัญชี

ปจจุบันทั้งจํานวน ผลตอบแทนจากเงินลงทุนทุกรายการบันทึกโอนรับเขาเงินฝากธนาคารครบถวน 

 3.6 ดานเงินรับฝาก ระหวางป ชุมนุมสหกรณ ฯ รับฝากเงินจากสหกรณสมาชิก ประเภทออมทรัพยพิเศษ จํานวน 

1,542,300,000.00 บาท ถอนเงินฝาก จํานวน 942,259,599.99 บาท วันส้ินปบัญชี เงินรับฝากคงเหลือ 31 สหกรณ 68 บัญชี จํานวน

เงิน 1,365,900,000.00 บาท 

 การปฏิบัติเก่ียวกับเงินรับฝากจากสหกรณสมาชิกเปนไปตามระเบียบของชุมนุมสหกรณฯ การคํานวณดอกเบี้ย

จายเงินรับฝากเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

 3.7  ระหวางป ชุมนุมสหกรณทหาร ไดชําระเงินกูยืมตั๋วสัญญาใชเงินท้ังหมดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด และธนาคารทหารไทย จํากัด จํานวนเงิน 955,000,000.00 บาท (เการอยหาสิบหาลานบาทถวน) คงเหลือตั๋วสัญญาใช

เงินระหวางสหกรณ ณ วันสิ้นปบัญชี  2 สหกรณ 2 ฉบับ จํานวน 7,500,000 บาท 

 การกอภาระหน้ีสินผูกพันกับสหกรณ ไดปฏิบัติตามหนังสือจากนายทะเบียนสหกรณ ท่ี กษ 1110/275                  

ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 เร่ือง เห็นชอบใหสหกรณกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2563 ภายในวงเงิน 428,000,000.00 บาท (สี่รอยยี่สิบแปดลานบาท) และเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

 3.8 ดานทุนเรือนหุน ระหวางป  สหกรณสมาชิกเพ่ิมทุนเรือนหุน จํานวน 147,856,000.00 บาท ณ 

วันสิ้นปบัญชี มีทุนเรือนหุนท้ังสิ้น 417,750,000.00  บาท (สี่รอยสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
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 3.9 การตรวจสอบการใชเงินทุนสะสมฯ ระหวางป ชุมนุมสหกรณทหาร มีการใชเงินทุนสะสมฯ จํานวน 

124,865.00 บาท ดังน้ี 

  ทุนการศึกษา อบรม การกุศล จํานวน 47,000.00  บาท 

  ทุนสวัสดิการเจาหนาท่ีและลูกจาง จํานวน   53,139.00  บาท 

  ทุนสะสมประกันความม่ันคง  จํานวน 24,726.00  บาท 

 การเบิกจายเงินทุนสะสมของชุมนุมสหกรณทหาร เปนไปตามระเบียบวาดวยการใชทุนฯ กําหนดไว ผานการ

พิจารณาอนุมัติโดยมติคณะกรรมการฯ มีเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินและบันทึกรายการบัญชีครบถวน 

 3.10 การซ้ือทรัพยสิน ชุมนุมสหกรณทหาร ดําเนินการปรับปรุงช้ันดาดฟาอาคารสํานักงาน จํานวน 

99,000.00 บาท (เกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) ซ่ึงอยูในแผนงานประจําป 2563 ผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจําป 

 3.11 ดานคาใชจาย  ของชุมนุมสหกรณทหาร อยูภายในวงเงินงบประมาณรายจายประจําป   

ซ่ึงผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ชุมนุมสหกรณจัดทําเอกสารประกอบการจายเงินครบถวนและจายไปเพ่ือ

ประโยชนในการดําเนินงาน  ผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามลําดับ 

 4. ผลการดําเนินงาน การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ ฯ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 

2563 รวม 12 เดือน มีผลการดําเนินการดังน้ี 

 ยอดรวมรายไดท้ังสิ้น จํานวน 53,860,308.47  บาท 

 ยอดรวมคาใชจายท้ังสิ้น จํานวน 39,794,440.00  บาท  

 รายไดสูงกวาคาใชจาย จํานวน 14,065,868.47  บาท 

  ขอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ  

ที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  

   รายงานตามท่ี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดเขาสู

กระบวนการฟนฟูกิจการ และไดรับการพักชําระหน้ี ต้ังแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 น้ัน ชุมนุมสหกรณทหาร จาํกัด ไดไปลงทุน

ในหุนกูการบินไทย จํานวน 112 ลานบาท จึงขอนําเสนอขอมูลและความคืบหนาเก่ียวกับหุนกูการบินไทย ดังน้ี 

 1. หุนกูการบินไทย คือ “ตราสารหน้ี” ที่การบินไทยออกมาเพื่อระดมทุนสําหรับใชในกิจการตาง ๆ ของบริษัท 

มูลหน้ีหุนกู มีมูลคา 71,600 ลานบาท ในยอดหน้ีรวม 354,494 ลานบาท ของการบินไทย ผูที่ลงทุนในหุนกูการบินไทยมีสถานะ

เปนเจาหน้ี ในขณะที่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีสถานะเปนลูกหน้ี 

 2. สหกรณออมทรัพยที่ไปลงทุนในหุนกูการบินไทย มีจํานวน 85 แหง มูลคากวา 40,000 ลานบาท ซึ่ง ชุมนุม

สหกรณทหาร จํากัด เปนหน่ึงใน 85 สหกรณที่ลงทุนในหุนกูการบินไทย และไดลงทุนไป จํานวน 112 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอย

ละ 5.44 ของสินทรัพยรวม 

 3. การลงทุนในหุนกู ตองอยูภายใตเง่ือนไขการจัดอันดับตราสารหน้ี ไมตํ่ากวา A- ซึ่งในขณะที่ทุกสหกรณ ลงทุน

ในหุนกูการบินไทย การจัดอันดับตราสารหน้ีในขณะน้ัน อยูที่ A หรือ A+ จึงถือไดวาเปนการลงทุนที่เปนไปตามเง่ือนไขที่

กฎหมายกําหนด 
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 4. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางเม่ือวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2563 โดยศาลลมละลายกลาง ไดมีคําสั่งฯ ใหฟนฟูกิจการและแตงตั้งผูทําแผน เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563 และ

เว็บไซดราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย เรื่อง คําส่ังศาลใหฟนฟูกิจการ และแตงตั้งผูทําการแผน เม่ือ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 

 5. บรรดาเจาหน้ีทั้งหลาย จะตองยื่นขอรับชําระหน้ี ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน 1 เดือน 

นับแตวันโฆษณา คือตองยื่นขอรับชําระหน้ีภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึง ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดยื่นขอรับชําระหน้ีไป

เรียบรอยแลว เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จํานวน 114,963,950.20 บาท (เงินตน 112,000,000.00 บาท กับดอกเบี้ย 2,963,950.20 

บาท) 

 6. ผูทําแผนจะตองสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ภายใน 3 เดือนนับแตวันโฆษณา คือตองสงแผนภายในวันที่ 

2 มกราคม 2564 และขอขยายเวลาตอศาลไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 เดือน ซ่ึงผูทําแผนไดขอขยายเวลาครบ 2 ครั้ง แลว โดย

จะตองสงแผนภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 

 7. เจาพนักงานพิทักษทรัพย จะนัดประชุมเจาหน้ี เพื่อพิจารณาแผนโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ผูทําแผนสงแผนในวันที่ 

2 มีนาคม 2564 โดยจะมีแนวทางในการดําเนินการ 4 แนวทาง คือ ลดตน ลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาและแปลงหน้ีเปนทุน ซ่ึง

แนวทางที่สหกรณสวนใหญอยากใหเปน คือ ลดดอกเบี้ย และหรือยืดระยะเวลา 

 8. กรมตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดใหสหกรณถือปฏิบัติทางบัญชีเปนแนวทางเดียวกัน เก่ียวกับการนําเงินไปลงทุนใน

หุนกูการบินไทย คือ ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยจากหุนกูการบินไทย ซ่ึงผลกระทบที่ไดรับในขณะน้ี คือ ทุกสหกรณจะมี

รายไดลดลง และสงผลตอการจายเงินปนผล สวนในปตอ ๆ ไป จะขึ้นอยูกับแผนที่จะไดรับอนุมัติวาจะเปนอยางไร ซ่ึงในปบัญชี 2563 

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด มีรายไดลดลงประมาณ 3 ลานบาท 

  ขอใหที่ประชุมรับทราบการลงทุนในหุนกูการบินไทย จํานวน 112 ลานบาท 

ที่ประชุม รับทราบการลงทุนในหุนกูการบินไทย จํานวน 112 ลานบาท 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  

  การตรวจสอบบัญชีไดเสร็จส้ินลงแลว และผานการประชุมพิจารณาใหการ

รับรองของคณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ครั้งที่ 12/2563 เม่ือพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดังน้ี 

หนังสือรับรองของสหกรณ 
       ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

 วันที ่ 27  ตุลาคม 2563 

เรียน    คุณ สุพัฒน ศานติรัตน (ผูสอบบัญชี) 

  หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด สําหรับปส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการ

ดําเนินงาน  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนดหรือไม 

  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณเปนไปตาม

กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
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ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ  และคิดวาควรจะเปน

ดังตอไปน้ี 

1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการละเวนการแสดงรายการ

และขอมูลตาง ๆ

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ

2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังหมด

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานการประชุมใหญ

3. ไมมีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่ของชุมนุม

สหกรณฯ ผูซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงิน 

4. ชุมนุมสหกรณฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมด ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี

สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากน้ี ชุมนุมสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ี

กํากับดูแล  ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

5. ชุมนุมสหกรณฯ ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัตติามกฎหมาย

หรือขอบังคับ ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา ซ่ึงควรจะไดนํามา

พิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

6.1 รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของชุมนุมสหกรณหรือบุคคลอ่ืน

6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือขอจํากัดการใชเงินกู

6.3 สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน

7. ชุมนุมสหกรณฯ มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท้ังหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือขอผูกมัด

ใด ๆ ในสินทรัพยของชุมนุมสหกรณฯ เวนแตท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8. ชุมนุมสหกรณฯ ไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของชุมนุมสหกรณ ท้ังท่ีเกิดขึ้นแลวและอาจ

เกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสมรวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ี

สหกรณใหแกบุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีชุมนุมสหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  

9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไมปรากฏขอเท็จจริง

ใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

ขอแสดงความนับถือ 

พลตรี 

(ทวีป  ปยะอรุณ) 

ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

นาวาอากาศโท 

(มนตรี  หม่ืนละมาย) 

กรรมการ/เลขานุการ ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด 

วันท่ี   27  ตุลาคม 2563 
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ป 2563 ป 2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 49,358,151.83 29,944,131.32

เงินลงทุนระยะสั้น 3 47,000,000.00 112,000,000.00

เงินใหกูยืมระยะสั้น 4 130,842,960.75 152,401,348.60

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 139,391.06 18,197.08

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5 9,908,687.65 5,586,720.28

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 237,249,191.29 299,950,397.28

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 1,292,396,830.89 639,452,796.89

เงินใหกูยืมระยะยาว 4 317,850,777.94 306,891,340.54

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 6 11,899,697.19 12,068,604.48

เงินมัดจํา 1,500.00 1,500.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,622,148,806.02 958,414,241.91

รวมสินทรัพย 1,859,397,997.31 1,258,364,639.19

หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 7 0.00 154,000,000.00

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,365,900,000.00 765,859,599.99

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 8 11,213,243.24 6,134,775.28

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,377,113,243.24 925,994,375.27

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
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ป 2563 ป 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 9 7,500,000.00 7,500,000.00

เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 2,214,790.00 2,836,990.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,714,790.00 10,336,990.00

รวมหนี้สิน 1,386,828,033.24 936,331,365.27

ทุนของสหกรณ

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 1,000.00 บาท)

หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 417,750,000.00 269,894,000.00

ทุนสํารอง 17,173,793.47 15,876,144.56

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 10 23,580,302.13 23,402,963.82

กําไรสุทธิประจําป 14,065,868.47 12,860,165.54

รวมทุนของสหกรณ 472,569,964.07 322,033,273.92

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 1,859,397,997.31 1,258,364,639.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

วันที่  23  พฤศจิกายน  2563

 พลตรี

(ทวีป  ปยะอรุณ)

ประธานกรรมการ

 นาวาอากาศโท

(มนตรี  หมื่นละหมาย)

กรรมการ/เลขานุการ ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด

- 20 -



บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 19,111,844.98 35.64 16,547,738.79 42.49

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 33,538.49 0.06 41,077.00 0.11

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 0.00 0.00 36,986.30 0.09

ผลตอบแทนจากการลงทุน 34,481,405.00 64.30 22,317,200.29 57.31

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 53,626,788.47 100.00 38,943,002.38 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 33,519,785.54 62.51 17,737,324.22 45.55

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น-ต๋ัวสัญญาใชเงินธนาคาร 2,611,616.48 4.87 4,922,252.76 12.64

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะยาว - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 167,708.19 0.31 167,249.99 0.43

รวมคาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน 36,299,110.21 67.69 22,826,826.97 58.62

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 17,327,678.26 32.31 16,116,175.41 41.38

บวก รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย

คาธรรมเนียมแรกเขา 2,000.00 0.00 2,500.00 0.01

รายไดอื่น 231,520.00 0.43 81,200.00 0.21

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 233,520.00 0.43 83,700.00 0.22

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

คาเสื่อมราคา 278,795.29 0.52 128,984.52 0.34

คาบํารุงรักษาทรัพยสิน 25,311.00 0.05 7,040.00 0.02

คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี

เงินเดือนเจาหนาที่ 1,257,160.00 2.34 1,326,300.00 3.41

บําเหน็จเจาหนาที่ 270,440.00 0.50 271,350.00 0.70

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 29,981.49 0.06 34,596.72 0.09

คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก

คาใชจายอบรมสัมมนาสมาชิก 288,536.13 0.54 402,198.46 1.03

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563

ป 2563 ป 2562
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บาท % บาท %

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน(ตอ)

คาใชจายดําเนินงานอ่ืน

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 237,800.00 0.44 232,900.00 0.60

คารับรอง 16,680.00 0.03 14,790.00 0.04

คาพาหนะ 71,445.00 0.13 116,309.00 0.30

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 18,202.00 0.03 31,262.00 0.08

คาใชจายในการประชุมใหญ 279,357.85 0.52 280,876.00 0.72

คาตอบแทนผูจัดการ/เจาหนาที่ 313,500.00 0.59 282,000.00 0.72

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 30,000.00 0.06 30,000.00 0.08

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.00 0.09 40,000.00 0.10

คาไปรษณีย 18,239.00 0.03 10,873.00 0.03

คาของใชสํานักงาน 90,470.70 0.17 62,243.25 0.16

คาโทรศัพท 13,918.02 0.02 13,675.08 0.04

คาไฟฟา - นํ้าประปา 53,623.73 0.10 19,319.34 0.05

คาธรรมเนียม 14,255.00 0.03 4,650.00 0.01

คาถายเอกสาร 11,912.00 0.02 10,310.50 0.03

คาหนังสือพิมพรายเดือน 3,000.00 0.01 1,200.00 0.00

คาพาหนะ 52,530.00 0.10 9,981.00 0.03

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 70,172.58 0.13 8,851.00 0.02

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 3,495,329.79 6.51 3,339,709.87 8.58

กําไรสุทธิ 14,065,868.47 26.23 12,860,165.54 33.02

ป 2563 ป 2562

- 22 -



ป 2563 ป 2562

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 14,065,868.47 12,860,165.54

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 278,795.29 128,984.52

คาตัดจําหนายสะสมของสวนตางระหวางราคาทุนเร่ิมแรกกับมูลคาที่ตราไว

 _หุนกู บมจ.ปตท. 55,966.00 55,966.00

   _หุนกู บมจ.ปตท.สํารวจ 0.00 18,170.62

ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ (9,908,687.65) (5,586,720.28)

ดอกเบี้ยจากเงินใหกูคางรับ (139,391.06) (18,197.08)

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 15,000.00 15,000.00

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 50,000.00 40,000.00

เงินปนผลคางจาย 1,504.00 350.00

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 11,132,867.24 5,987,265.25

ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นคางจาย 0.00 73,726.03

คาโทรศัพทคางจาย 0.00 0.00

เงินประกันสังคมคางจาย 2,148.00 5,670.00

เงินภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 1,300.00 1,500.00

เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 270,440.00 271,350.00

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 15,825,810.29 13,853,230.60

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
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ป 2563 ป 2562

บาท บาท

สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูสามัญ (673,648,000.00) (427,500,000.00)

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินใหกูสามัญ 684,246,950.45 261,789,611.79

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ 5,586,720.28 5,277,358.64

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 18,197.08 176,988.33

เงินสดรับเงินประกันความเสียหาย 0.00 10,000.00

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย (15,000.00) (15,000.00)

เงินสดจายคาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย (40,000.00) (35,000.00)

เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย (5,987,265.25) (2,719,168.52)

เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นคางจาย (73,726.03) (137,764.38)

เงินสดจายคาโทรศัพทคางจาย (0.00) (893.45)

เงินสดจายเงินประกันสังคมคางจาย (5,670.00) (5,536.00)

เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย (1,500.00) (1,533.94)

เงินสดจายเงินปนผลตามหุนคางจาย (1,190.00) 0.00

เงินสดจายเงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ (892,640.00) 0.00

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 25,012,686.82 (149,307,706.93)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อที่ดิน 0.00 (7,495,999.47)

เงินสดจายซื้อาคาร 0.00 (4,504,000.53)

เงินสดจายตอเติมอาคาร (99,000.00) 0.00

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (10,888.00) (38,300.00)

เงินสดจายซื้อต๋ัวสัญญาใชเงิน ชสอ. (1,762,000,000.00) (436,000,000.00)

เงินสดรับจากการไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงิน ชสอ. 1,869,000,000.00 193,000,000.00

เงินสดจายซื้อหุนกู (705,000,000.00) (85,000,000.00)

เงินสดรับจากการไถถอนหุนกู 10,000,000.00 10,000,000.00

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (588,109,888.00) (330,038,300.00)
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ป 2563 ป 2562

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายชําระหน้ีเงินกูยืมต๋ัวฯ บมจ.ทหารไทย (458,000,000.00) (693,000,000.00)

เงินสดรับเงินกูยืมต๋ัวฯ บมจ.ทหารไทย 412,000,000.00 659,000,000.00

เงินสดจายชําระหน้ีเงินกูยืมต๋ัวฯ บมจ.กรุงศรีฯ (497,000,000.00) (598,500,000.00)

เงินสดรับเงินกูยืมต๋ัวฯ บมจ.กรุงศรีฯ 389,000,000.00 627,500,000.00

เงินสดจายชําระหน้ีเงินกูยืมระยะยาวต๋ัวสัญญาใชเงิน (0.00) (7,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกูยืมต๋ัวสัญญาใชเงิน 0.00 7,000,000.00

เงินสดจายคืนเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ (942,259,599.99) (292,200,000.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,542,300,000.00 714,559,599.99

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 147,856,000.00 72,734,000.00

เงินสดจายทุนการศึกษาอบรมฯ (46,000.00) (102,712.46)

เงินสดจายทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล (0.00) (515,352.25)

เงินสดจายทุนสวัสดิการเจาหนาที่และลูกจาง (53,139.00) (30,263.00)

เงินสดจายทุนสะสมเพื่อประกันความมั่นคงแหงกิจการ (24,726.00) (669,266.00)

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ (30,000.00) (30,000.00)

เงินสดจายเงินปนผล (10,636,354.58) (8,073,851.90)

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (206,846.74) (166,911.84)

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (399,000.00) (262,000.00)

ทุนสํารองเพิ่มข้ึน 10,888.00 0.00

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 582,511,221.69 480,243,242.54

เงินสดสุทธิ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 19,414,020.51 897,235.61

เงินสด ณ วันตนป 29,944,131.32 29,046,895.71

เงินสด ณ วันสิ้นป 49,358,151.83 29,944,131.32
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

_ ชุมนุมสหกรณฯบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง

_ ชุมนุมสหกรณฯรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ย

คูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม

_ ชุมนุมสหกรณฯระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยรับจากหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากยังมีความไม

แนนอนเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่จะไดรับจากหุนกูจึงไมเขาเกณฑการรับรูรายไดตามระเบียบนายทะเบียบสหกรณ

การบัญชีวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2560

_ เงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาว ที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด

แสดงดวยราคาทุนสําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาว ที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการ 

ของตลาดเปนตราสารหนี้ที่ชุมนุมสหกรณฯซื้อไวโดยมีความตั้งใจจะถือจนครบกําหนดไถถอน 

ชุมนุมสหกรณทหารฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุนตัดจําหนาย

_ ชุมนุมสหกรณฯ พิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน

สหกรณวาดวย การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อสงสัยจะสูญ พ.ศ.2544

_ คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

_ เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณอื่น

ทุกประเภท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินสด 15,000.00 5,000.00

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 10,000.00 0.00

ออมทรัพย 49,333,151.83 29,939,131.32

รวม 49,358,151.83 29,944,131.32

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2563
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3. เงินลงทุน   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกําหนด

หุนกู บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน 190 A 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.บานปู 214 A 15,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.การบินไทย 215 B 12,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 218 A 5,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.ไออารพีซี 215 B 5,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 144 A 5,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 218 B 5,000,000.00 0.00

รวมเงินลงทุนระยะส้ันที่อยูในความตองการของตลาด 47,000,000.00 5,000,000.00

ต๋ัวชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 0.00 44,000,000.00

ต๋ัวชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 0.00 63,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะส้ันที่ไมอยูในความตองการของตลาด 0.00 107,000,000.00

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกําหนด

หุนกู บมจ. ปตท. 16,195,830.89 16,251,796.89

หุนกู บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ. เอ็ม บี เค 10,000,000.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ. บานปู 35,000,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ. การบินไทย 100,000,000.00 112,000,000.00

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 55,000,000.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ. นํ้าประปา 10,000,000.00 10,000,000.00

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
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3. เงินลงทุน   ประกอบดวย (ตอ)

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกําหนด

หุนกู บมจ. ไทยออยล 15,000,000.00 15,000,000.00

หุนกู บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส 90,000,000.00 90,000,000.00

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม 15,000,000.00 15,000,000.00

หุนกู บมจ.ไออารพีซี 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล 160,000,000.00 35,000,000.00

หุนกู บมจ.ช.การชาง 50,000,000.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ 100,000,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส 10,000,000.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 5,000,000.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.ไมเนอรเนช่ันแนล 50,000,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล 170,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ. บางจาก คอรปอเรช่ัน 50,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟา 10,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 25,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรฯ 30,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.ดีแทคไตรเน็ต 50,000,000.00 0.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีอยูในความตองการของตลาด 1,056,195,830.89 503,251,796.89

เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด

พันธบัตรออมทรัพยพิเศษ 100,000,000.00 0.00

ต๋ัวชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 136,000,000.00 136,000,000.00

หุนบริษัท สห.ประกันชีวิต 201,000.00 201,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยูในความตองการของตลาด 236,201,000.00 136,201,000.00

รวมเงินลงทุน 1,339,396,830.89 751,452,796.89
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อน่ึงเงินลงทุนหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 112 ลานบาท บริษัทฯกําลังเขาสูกระบวนการฟนฟู

กิจการโดยศาลลมละลายกลางมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการแลวเน่ืองจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ประสบผลขาดทุนอยางตอเน่ือง มีหน้ีสินจํานวนมาก ทําใหขาดสภาพคลองทางการเงิน การเขาสูกระบวนการฟรฟู

กิจการดังกลาวทําใหบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยูสถานการณพักชําระหน้ีและสหกรณอยูระหวางรอศาล

ลมละลายกลาง มีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ

4. เงินใหกูยืม ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูแกสหกรณสมาชิก 130,842,960.75 317,850,777.94 152,401,348.60 306,891,340.54

รวม 130,842,960.75 317,850,777.94 152,401,348.60 306,891,340.54

5. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ 9,908,687.65 5,586,720.28

รวม 9,908,687.65 5,586,720.28

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ที่ดิน 7,495,999.47 7,495,999.47

อาคาร 4,603,000.53 4,504,000.53

เครื่องใชสํานักงาน 419,174.00 408,286.00

12,518,174.00 12,408,286.00

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 618,476.81 339,681.52

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ- สุทธิ 11,899,697.19 12,068,604.48
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7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ต๋ัวสัญญาใชเงิน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 0.00 108,000,000.00

ต๋ัวสัญญาใชเงิน - ธนาคารทหารไทย 0.00 46,000,000.00

รวม 0.00 154,000,000.00

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมและการคํ้าประกันสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่

30  กันยายน  2563 จํานวน 428 ลานบาท ในรอบปมีการกูยืมเงินจากธนาคาร ดังน้ี

1. เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 2,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยตาม

ประกาศของธนาคาร คํ้าประกันโดยคณะกรรมการดําเนินงาน ในรอบปบัญชี 30 กันยายน 2563 สหกรณไมได

ใชวงเงินเบิกเกินบัญชีแตอยางใด

2. เงินกูยืมระยะสั้น

2.1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกิน 100,000,000.00 บาท โดยมีต๋ัวสัญญาใชเงิน

เปนเอกสารประกอบหลักฐานประกันเปนหุนกู ตามรายละเอียด

1.หุนกู บมจ.ไออารพีซี ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป 2564 จํานวน 5,000,000.00 บาท

2.หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2557 ครบกําหนดไถถอนป 2564 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

3.หุนกู บมจ.ซีพี ออลล ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 7 ครบกําหนดไถถอนป 2564 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

4.หุนกู บมจ.นํ้าประปาไทย ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2565 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

5.หุนกู บมจ.บานปู ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2566 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

6.หุนกู บมจ.ปตท. ครั้งที่ 1/2552 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 4,000,000.00 บาท

7.หุนกู บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 7,000,000.00 บาท

8.หุนกู บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

9.หุนกู บมจ.ไทยออยล ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

10.หุนกู บมจ.บางจากปโตรเลียม ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวน 10,000,000.00 บาท

11.หุนกู บมจ.บานปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวน 5,000,000.00 บาท

12.หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร ครั้งท่ี 2/2558 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวน 5,000,000.00 บาท

13. หุนกู บมจ.บานปู ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2564 จํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท

14. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป2564 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

15. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2655 จํานวนเงิน 25,000,000.00 บาท

16. หุนกู บมจ.บางจากปโตรเลียม ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป2564 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

17. หุนกู บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งที่ 1/2555 ครบกําหนดไถถอนป 2565 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท
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7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น   ประกอบดวย  (ตอ)

2.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกิน 293,000,000.00 บาท โดยมีต๋ัวสัญญาใชเงิน

เปนเอกสารประกอบหลักประกันเปนหุนกูตามรายละเอียด

1. หุนกู บมจ.ไทยออยล ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

2. หุนกู บมจ.ซีพีออลล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป 2571 จํานวนเงิน 20,000,000.00 บาท

3. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

4 หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2572 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

5. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 5 ครบกําหนดไถถอนป 2573 จํานวนเงิน 30,000,000.00 บาท

6. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 6 ครบกําหนดไถถอนป 2576 จํานวนเงิน 30,000,000.00 บาท

7. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2569 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

8. หุนกู บมจ. ช.การชาง ครั้งที่ 4/2559 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2569 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

9. หุนกู บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2575 จํานวนเงิน 50,000,000.00 บาท

10. หุนกู บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกําหนดไถถอนป 2575 จํานวนเงิน 120,000,000.00 บาท

8. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบกวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นคางจาย 0.00 73,726.03

เงินปนผลคางจาย 1,928.00 1,614.00

คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 50,000.00 40,000.00

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 15,000.00 15,000.00

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 11,132,867.24 5,987,265.25

เงินประกันสังคมคางจาย 2,148.00 5,670.00

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 1,300.00 1,500.00

คาประกันความเสียหาย 10,000.00 10,000.00

รวม 11,213,243.24 6,134,775.28
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9. เงินกูยืมระยะยาว  ประกอบดวย

ภายใน1 ป เกิน 1 ป ภายใน1 ป เกิน 1 ป

 ต๋ัวสัญญาใชเงิน 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

รวมเงินกูยืมระยะยาว 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด  กูยืมเงินโดยออกต๋ัวสัญญาใชเงิน ใหกับสหกรณสมาชิก จํานวน 2 สหกรณ 

 ณ วันที่  30  กันยายน  2563   มียอดคงเหลือจํานวน 7,500,000.00 บาท

10. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 630,194.31 623,194.31

ทุนการศึกษาอบรม การกุศลฯ 369,821.02 400,821.02

ทุนสวัสดิการเจาหนาที่และลูกจาง 672,957.45 716,096.45

ทุนสะสมเพื่อประกันความมั่นคงฯ 27,203.80 39,929.80

ทุนสะสมเงินบริจาคตามวัตถุประสงค 21,880,125.55 21,622,922.24

 รวม 23,580,302.13 23,402,963.82

ถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระ

ป 2563 ป 2562

บาท บาท
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 รายงานการดําเนินงานของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ในปบัญชี 

2563 มีกําไรสุทธิ 14,065,868.47 บาท (สิบสี่ลานหกหม่ืนหาพันแปดรอยหกสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) เพ่ือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 และขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 26. ดังรายละเอียดดังน้ี 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1. จัดสรรเปนทุนสํารอง (ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 1,406,723.01 10.00 

2. จายเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  (จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป) 30,000.00 0.21 

ของสหกรณอัตรารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิแตไมเกินสามหม่ืนบาทถวนตามกําหนด

3. จายเปนเงินปนผลตามหุน   ของทุนเรือนหุน โดยคิดให 11,685,930.07 83.08 

ตามสวนแหงระยะเวลา (ป 2563 มีทุนเรือนหุน เปนเงิน 417,750,000.00 บาท)

4. จายเปนเงินเฉลี่ยจายคืนใหกับสมาชิกตามดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีสมาชิกจายให 238,898.03 1.70 

ชุมนุมสหกรณฯ ในระหวางป  ใน  ของดอกเบี้ยในป 2563 

(ดอกเบี้ยรับเปนเงิน  19,111,844.98  บาท) 

5. จายเปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 380,000.00 2.70 

6. จายเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล(ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ) 3,000.00 0.02 

จนกวาจะมีจํานวนรอยละ 10 แหงทุนเรือนหุน

7. จายเปนทุนการศึกษา  อบรม  การกุศล  และสาธารณประโยชน 25,000.00 0.18 

(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)

8. จายเปนทุนสวัสดิการใหแกเจาหนาท่ีและลูกจาง 10,000.00 0.07 

(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)

9. จายเปนทุนสะสมเพ่ือประกันความม่ันคงแหงกิจการ 5,000.00 0.04 

(ไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ)

10. จายเปนเงินเขาสมทบเงินบริจาคตามวัตถุประสงค (รอยละ 2  ของกําไรสุทธิ) 281,317.36 2.00 

1. จายคืนใหสหกรณสมาชิก 84.78 % 

2. เปนทุนของ ช.น.ส.ท. 12.31 % 

3. อ่ืน ๆ 2.91 % 

รวม 100.00 % 

 ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ตามท่ีคณะกรรมการ นําเสนอ 
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4.3 

4.3.1 แผนงานที่จะดําเนินการในป 2564 

 รายงานตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 49 (11) 

ขอ 57 (6) คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอแผนงานที่จะดําเนินการในป 2564 ดังน้ี 

1. แผนงานดานการเงิน

1.1 รณรงคใหสหกรณสมาชิกถือหุนใหครบตามเกณฑขอบังคับ โดยใหมีทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 100 ลานบาท

1.2 ใหบริการเงินรับฝากแกสหกรณสมาชิก โดยใหมียอดเงินรับฝากเฉล่ียตอเดือน 1,250 ลานบาท

1.3 ใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิก โดยใหมียอดเงินกูคงเหลือ เฉล่ียตอเดือน 525 ลานบาท

1.4 ลงทุนในหลักทรัพยตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณีไมมีสหกรณสมาชิกกูยืมเงิน

2. แผนงานดานขบวนการสหกรณ

2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรมใหกับสหกรณสมาชิกในพื้นที่ จํานวน 6 พื้นที่ งบประมาณ 300,000 บาท

2.2 จัดสัมมนาวิชาการใหกับสหกรณสมาชิก จํานวน 1 ครั้ง งบประมาณ 300,000 บาท

2.3 จัดชุดไปจ้ีแจงในวันที่สหกรณสมาชิก ประชุมเพื่อสมัครเปนสมาชิก ช.น.ส.ท. งบประมาณ 100,000 บาท

3. แผนงานดานการเรียนรูและพัฒนา

3.1 จัดสงคณะกรรมการและฝายจัดการเขารับการอบรม เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวง และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 100,000 บาท 

3.2 จัดทําจดหมายขาว เพื่อประชาสัมพันธและใหความรูแกสหกรณสมาชิก งบประมาณ 30,000 บาท 

4. แผนงานดานการลงทุนในอาคารและที่ดิน

4.1 จัดทําหลังคาดาดฟา เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยบนดาดฟา งบประมาณ 200,000 บาท

4.2 จัดซ้ือที่ดินติดกับสํานักงานดานหลัง จํานวน 55 ตารางวา เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยและรองรับภาระงานที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต งบประมาณ 4,125,000 บาท 

 ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานที่จะดําเนินการในป 2564 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานที่จะดําเนินการในป 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 49 (11) 

ขอ 57 (6) คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอประมาณการรายรับและรายจายประจําป 2564   ดังน้ี 

ประมาณการรายรับและรายจายประจําป 2564 

1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน 2564 

รายการ 
ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ 
ประมาณการ รับ - จายจริง ประมาณการ 

รายรับ 

1. ดอกเบี้ยเงินใหกู 19,000,000.00 19,111,844.98 19,000,000.00 ยอดเงินใหกูคงเหลือเฉลี่ยตอเดือน 525 ลานบาท 

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 20,000.00 33,538.49 20,000.00 เฉพาะเงินจําเปนตองคางบัญช ี

3. ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 31,600,000.00 34,481,405.00 49,000,000.00 ซื้อทดแทนที่หมดอาย ุและซื้อเพิ่มกรณีสหกรณ 

สมาชิกไมกูยืมเงิน 
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รายการ 
ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ 
ประมาณการ รับ - จายจริง ประมาณการ 

4. ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณอื่น 0.00 0.00 0.00 ครบกําหนดฝาก 

5. คาธรรมเนียมแรกเขา 1,500.00 2,000.00 4,000.00 รับสมาชิกเพิ่ม 8 สหกรณ 

6. รายไดอื่น 120,000.00 231,520.00 120,000.00 คาเชาสํานักงาน 

รวมรายรับ 50,741,500.00 53,860,308.47 68,144,000.00 

รายจาย 

1. ดอกเบี้ยจาย

1.1 เงินรับฝาก 22,000,000.00 33,519,785.54 39,000,000.00 ยอดเงินรับฝากเฉลี่ยตอเดือน 1,250 ลานบาท 

1.2 เงินกูยืม (ธนาคาร) 9,000,000.00 2,611,616.48 3,000,000.00 เปดวงเงินกูเพิ่ม เพื่อใหบริการเงินกู 

แกสหกรณสมาชิก 

1.3 ต๋ัวสัญญาใชเงิน 200,000.00 167,708.19 200,000.00 ต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 2 สหกรณ 

รวมดอกเบี้ยจาย 31,200,000.00 36,299,110.21 42,200,000.00 

2. คาใชจายดําเนินงาน 

2.1 เงินเดือนเจาหนาที่ 1,604,040.00 1,257,160.00 1,428,300.00 เจาหนาที่ จํานวน 6 คน 

2.2 เงินคาตอบแทน 282,000.00 313,500.00 366,000.00 สําหรับ ผจก. และเจาหนาที ่

2.3 คาเบี้ยประชุม 260,000.00 237,800.00 260,000.00 สําหรับกรรมการและที่ปรึกษา จํานวน 25 คน 

2.4 คาพาหนะกรรมการ 200,000.00 71,445.00 200,000.00 สําหรับกรรมการที่อยูตางจังหวัด 8 คน 

และที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

2.5 คาไฟฟา/นํ้าประปา 60,000.00 53,623.73 60,000.00 ที่ต้ังสํานักงานใหม 

2.6 คาใชจายในการประชุมใหญ 300,000.00 279,357.85 300,000.00 จายคาอาหาร/อาหารวาง และคาพาหนะ 

ผูเขารวมประชุม 

2.7 คาตรวจสอบกิจการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 ราย 

2.8 คาสอบบัญช ี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผูสอบบัญชีจํานวน 1 ราย 

2.9 คาบํารุงรักษาทรัพยสิน 100,000.00 25,311.00 100,000.00 จายคาซอมทรัพยสิน 

2.10 คารับรอง 15,000.00 16,680.00 20,000.00 คาอาหารวางประชุมกรรมการ 

2.11 คาของใชสํานักงาน 70,000.00 90,470.70 100,000.00 ใชในงานธุรการ 

2.12 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 40,000.00 18,202.00 40,000.00 ใชจัดทําจดหมายขาว และงานธุรการ 

2.13 คาไปรษณีย 20,000.00 18,239.00 20,000.00 ใชในงานธุรการ และติดตอกับสหกณสมาชิก 

2.14 คาโทรศัพท 15,000.00 13,918.02 15,000.00 ใชในงานธุรการ และติดตอกับสหกณสมาชิก 

2.15 คาธรรมเนียมตาง ๆ 5,000.00 14,255.00 15,000.00 การโอนเงินตาง ๆ 

2.16 คาถายเอกสาร 20,000.00 11,912.00 20,000.00 ใชในงานธุรการ 

2.17 คาหนังสือพิมพ, วาระสาร 2,500.00 3,000.00 3,000.00 เพิ่มพูนความรู 
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รายการ 
ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ 
ประมาณการ รับ - จายจริง ประมาณการ 

2.18 คาพาหนะนําสาร 15,000.00 52,530.00 60,000.00 ใชในงานธุรการ และติดตอกับธนาคาร 

2.19 เงินสมทบประกันสังคม, กองทุนทดแทน 36,000.00 29,981.49 42,126.00 เปนไปตามกฎหมายแรงงาน 

2.20 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 100,000.00 70,172.58 100,000.00 คาใชจายที่ไมอยูในหมวดที่ต้ังไว เน่ืองจากม ี

อาคารสํานักงานใหม 

2.21 เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที ่ 338,200.00 270,440.00 262,170.00 เปนไปตามกฎหมายแรงงาน 

2.22 คาเสื่อมราคา 300,000.00 278,795.29 300,000.00 สําหรับอาคารสํานักงาน และคุรุภัณฑ 

2.23 คาสัมมนาสหกรณสมาชิกในพื้นที ่ 600,000.00 288,536.13 600,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสหกรณ 

สมาชิกในพื้นที่ 6 พื้นที่ 

รวมคาใชจายดําเนินงาน 4,462,740.00 3,495,329.79 4,391,596.00 

รวมรายจาย 35,662,740.00 39,794,440.00 46,591,596.00 

รายรับสูงกวารายจาย 15,078,760.00 14,065,868.47 21,552,404.00 

งบลงทุน 

1. ทางขึ้นดาดฟาอาคารสํานักงาน 100,000.00 99,000.00 0.00  - 

2. ที่ดินติดกับสํานักงานดานหลัง 3,500,000.00 0.00 4,125,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยและรับภาระงานที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต 

3. หลังคาดาดฟาอาคารสํานักงาน 0.00 0.00 200,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยบนดาดฟา 

รวมงบลงทุน 3,600,000.00 99,000.00 4,325,000.00 

หมายเหตุ 1. ดอกเบี้ยจายใหถือตามความเปนจริง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประมาณเงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกู และการปรับอัตรา

ดอกเบี้ย 

2. งบประมาณรายจายทั้งหมด ขออนุมัติถัวจายได ยกเวนงบลงทุน

3. กรณีขึ้นปงบประมาณใหมขออนุมัติจายไมเกิน  20%  ของงบประมาณเดิมเพื่อใหงานประจําดําเนินการไดอยาง

ตอเน่ือง

 ขอเสนอแนะ สําหรับเรื่องที่ดินที่ติดกับ

สํานักงาน ที่ทางชุมนุมตองการจะซ้ือ เน่ืองจากเปนความตองการและเปนเรื่องที่ ที่ประชุมในปที่แลวไดอนุมัติไวแลว ก็ยืนยันวานาจะ

ซ้ือเพื่อประโยชน ในปที่แลวซ้ือไมได เน่ืองจากวาเจาของที่ดินขึ้นราคา คาดวาที่ดินคงขึ้นราคาไปตลอด ไมทราบวาราคา 4,125,000.00 

บาท เปนราคาสุทธิหรือยัง ซ่ึงเขาใจวาคงยัง เพราะอยูระหวางการตอรองอยู ในเม่ือสหกรณสมาชิกอนุมัติไวแลว เปนเครื่องยืนยันไดวา

จะซ้ือ แตซ้ือในราคาเทาไรน้ัน อยูที่เจาของที่ดิน หรือการตอรองกัน ในขณะน้ีอยูในขั้นการตอรอง เงิน 4,125,000.00 บาท ที่จะขอ

อนุมัติ ไมแนใจจะซ้ือไดหรือไม  ถาจะซ้ือควรจะเสนองบประมาณเพิ่มเติมไปที่พอจะรับได อยางที่เลขาเรียนวาราคา 5 ลาน เสนอไป

กอน 5 ลาน เพราะวาซ้ือไดก็ซ้ือเลย ไมเชนน้ันก็จะเหมือนปที่แลว ก็ซ้ือไมไดเหมือนทุกป ขอเสนอแนะเพียงเทาน้ี 

 ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับและรายจายประจําป 2564 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติประมาณการรายรับและรายจายประจําป 2564 ตามที่คณะกรรมการ นําเสนอ ยกเวนที่ดินติดกับ

สํานักงานดานหลัง ใหปรับประมาณการ จาก 4,125,000.00 บาท เปน 5,000,000.00 บาท 
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 รายงานตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 16. ระบุวา “ที่

ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดัง

วาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 

ในป พ.ศ. 2563 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดรับอนุมัติใหถือใชวงเงินกูยืม หรือค้ําประกัน ในวงเงิน 428 ลานบาท 

ตามที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามหนังสือที่ กษ 1110/376 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 

สําหรับป 2564 น้ี คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/2563 วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เสนอขอถือใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันในวงเงิน 652 ลานบาท 

 ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณประจําป 2564 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณประจําป 2564  วงเงิน 652 ลานบาท 

 รายงานตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2560 ขอ 71. การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ กําหนดไววาใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก หรือบุคคลภายนอก

ที่มีความรูความสามารถเหมาะสมจํานวนหน่ึงคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหน่ึงนิติบุคคล เปนผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ

ทหาร จํากัด เปนการประจําป 

สําหรับป 2564 น้ี ชุมนุมสหกกรณทหาร จํากัด ไดประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการเพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญ

พิจารณาเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 โดยมีผูสมัครจํานวน 1 ราย คือ จาอากาศโทหญิง ศิริพรรณ  ล้ิมทองคํา อายุ 

36 ป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย และผานการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ จาก สันนิบาติสหกรณ

แหงประเทศไทย 

จึงขอใหที่ประชุมใหญ มีมติเลือกตั้ง จาอากาศโทหญิง ศิริพรรณ  ล้ิมทองคํา เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 

 ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 

ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

1. ให จาอากาศโทหญิง ศิริพรรณ  ล้ิมทองคํา เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ

30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

2. ขออนุมัติหลักการคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูตรวจสอบกิจการสํารองไวเพื่อปฏิบัติงานในกรณีที่ผู

ตรวจสอบกิจการไมสามารถปฏิบัติงานได 

 รายงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดกําหนดวา “สหกรณใดที่มีทุนดําเนินการ

ตั้งแต 50 ลานบาท กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป และกําหนดคาตอบแทน แลวเสนอนายทะเบียน

สหกรณเพื่อแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของสหกรณตอไป ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ไดมีมติเลือก นาย สุพัฒน ศานติรัตน เปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2563 

โดยมีคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี จํานวนเงิน 50,000 บาท สําหรับในป 2564 ชุมนุมสหกรณทหาร ไดประกาศรับสมัครผูสอบ

บัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งเปนผูสอบบัญชี ประจําป 2564 โดยมีผูเสนอบริการตรวจสอบบัญชี 

จํานวน 1 ราย คือ นาย สุพัฒน  ศานติรัตน ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ และมีขอมูลรายละเอียดการ

เสนอการสอบบัญชี ดังน้ี 
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญช ี นาย สุพัฒน ศานติรัตน 

1. การเขาปฏิบัติงาน

- จํานวคร้ัง - ปละ 4 คร้ัง (คร้ังละ ไมนอยกวา 1 - 2 วันทําการ)

- ผูชวย - คร้ังละ 2 - 3 คน

2. การจัดทํารายงาน

- รายงานระหวางป - ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และจะสงสําเนาใหสหกรณทราบดวย

- รายงานประจําป - ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

3. บริการอื่น - ใหคําแนะนําดานบริหารการเงินการบัญชตีามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด

- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ตามที่สหกรณรองขอ

4. คาธรรมเนียม - รวมคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต   คาใชจายในการขอคํายืนยัน และสอบทานหนี้

ขอใหเปนความรับผิดชอบของสหกรณ

- จํานวนเงิน - 50,000.00  บาท (หาหมื่นบาทถวน)

- การเบิกคาธรรมเนียม - จายเมื่อเสร็จ และสงมอบรายงานการสอบบัญชีแลวคร้ังเดียว

5. ขอมูลอื่น ขาพเจาขอรับรองว -  ขาพเจาขอรับรองวางานสอบบัญชีสหกรณอ่ืน ที่มีปทางบัญชีเชนเดียวกับสหกรณของทานไม 

ที่มีปทางบัญชีเชนเ   เกินจํานวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

ขาพเจามีผูชวยผูสอ -  ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่ประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ขอเสนอแนะ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบ
กิจการเพียง 1 ทาน ไมมีผูสอบบัญชี และ ผูตรวจสอบกิจการสํารอง   หากเกิดเหตุการณไมคาดคิด เราจะไมมีผูสอบบัญชี อยากใหทาน
ประธานขอมติจากที่ประชุมไว เม่ือไมสามารถตรวจสอบได ขอใหคณะกรรมการจัดสรรหาไดในภายหลัง 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจําป 2564 
ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ดังน้ี 

1. ให นาย สุพัฒน ศานติรัตน เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564  ในอัตราคาธรรมเนียม 50,000 บาท (หาหม่ืน
บาทถวน) 

2. ขออนุมัติหลักการคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูสอบบัญชีสํารองไวเพื่อปฏิบัติงานในกรณีที่ผูสอบบัญชี

ไมสามารถปฏิบัติงานได 

 รายงานตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดมีมติในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันที่ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
2542  และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาต ิจึงออกประกาศ มีขอความสําคัญดังน้ี  

ฯลฯ 

ขอ 3. เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปน้ี 
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลัง

หรือรับอาวัล  โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
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(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงสถาบันคุมครองเงิน
ฝากประกันชําระคืนตนเงิน และดอกเบี้ย

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายในโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  ที่
ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ.2540
และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A-  ขึ้นไป  จากบริษัทจัด
อันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(6) หุนกูที่มีหลักประกัน  หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป
จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูในการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542

ขอ 4. การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7)  รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ  และตองผานการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ฯลฯ 
อน่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด มีทุนสํารองจํานวน 17,173,793.47 บาท 
ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารการลงทุนของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และไดรับ

ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณ
ทหาร จํากัด นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย ตามขอ 3(7)  ไดไมเกิน 17,000,000.00 บาท 

 มีขอสังเกต ุ2 เรื่อง ดังน้ี 
เรื่องแรก เรื่องในมติ 4.7 อนุมัติการลงทุน จากเดิมที่เราอางถึงมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุม 

ครั้งที่ 2/2558 ซ่ึง ปจจุบันน้ี มีใบประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 เน้ือหาการเปล่ียนแปลงไปแลว คือขอ 1 ยกเลิกประกาศป 2558 ไปแลว นาจะใชประกาศฉบับลาสุด ในการองถึง เพราะ
ในขอ 3 ประกาศการฝากหรือการลงทนุ มี 8 วงเล็บ นาจะมีผลบังคับใชแลว นาจะอางใชตัวน้ี 

เรื่องที่สอง การอนุมัตเิรื่องของกรอบวงเงิน คาใชจาย ของชุมนุม เรื่องการซ้ือที่ดินที่กําหนดไวที ่5 ลานบาท ปที่แลวอนุมัติไว 
3 ลาน 5 แสนบาท เปนกรอบวงเงิน แลวไมสามารถจัดซ้ือได ปน้ีก็เลยมีปญหาขึ้นมาวาเรากําหนดไว 4,125,000 บาท อาจจะซ้ือไดหรือไมไดก็
ยังไมทราบ เม่ือเพิ่มวงเงินเปน 5 ลานบาท ถาคิดในแงของธุรกิจ ถาเจาของที่ดิน รูวาเรามีเงินอยู 5 ลานบาท เจาของทีต่อรอง 5 ลาน
บาท จะเกิดความไมโปรงใสเกิดขึ้นทันที ที่ดินอาจจะไมใชที่ ทีเ่ปนราคายุติธรรม เราตั้งไวที่ 4,125,000 บาท เจาของที่ดิน ตั้งไว 4 ลาน 
5 แสนบาท เราซ้ือไมไดเรามีเงินแคน้ีก็ไมตองไปซ้ือ เรามีเงิน 5 ลาน กรอบวงเงินอนุมัติไวที่ 5 ลาน ถาเจาของที่ดินรูวาเราตั้ง 5 ลาน 
เจาของที่ดินเสนอ 4,900,000.00 บาท อยูในกรอบวงเงิน อยางน้ีจะเกิดอะไรขึ้น มันก็ไมใชราคายุติธรรม ทําใหเราเสียเงินโดยเปลา
ประโยชน หรือเปลาก็ไมแนใจ ที่ดินมีความจําเปน เพราะอนุมัติไวตั้งแตปที่แลว ที่ดินอยูในความตองการ ในขณะเดียวกันราคาสูง
เกินไปไหม ควรจะมีราคากลางกําหนดไวไหมวาจะอยูที่เทาไร เกินจากน้ีไวไดก่ีเปอรเซ็นต นาจะเปนขอเพิ่มเติม 

 ในประเด็นแรก ขอใหฝายจัดการไปดําเนินการแกไขตามที่ พันเอก กอสินฯ ให
ขอสังเกต สําหรับในประเด็นที่สอง ขอให พลโท นพดลฯ ชี้แจง 

 ชี้แจง ที่ดินราคา 4,125,000 บาท คือราคากลางที่ซ้ือขายกัน น้ันหมายความวาอาจจะ
เปนในซอยลึก คือ ราคา 4,125,000 บาท ไมใชราคาที่เรามีเงิน หรือราคาที่เรารับได เปนราคากลางที่ซ้ือขายกัน ในสวนที่ดินของผูขาย 
อยูใกลกับถนนใหญ ผูขายอาจจะยังไมตองการขาย ในสวนที่ดินการประเมินจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ราคาประเมิน กับราคากลาง ตางกัน 
ราคาใกลถนนใหญ อาจจะตางกันตารางวาละสองหม่ืนบาทถึงสามหม่ืนบาท ราคาที่ดิน 4,125,000 บาท เปนราคายุติธรรมที่ซ้ือขายกัน 
ซ่ึงสามารถบวกลบไดตามสภาพและตําแหนงของที่ดิน 

 รับทราบ 
 ขอมติที่ประชุมอนุมัติการลงทุนของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย ตามขอ 3 
(7) ไดไมเกิน 17,000,000.00 บาท
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 ขอช้ีแจงขอมูลเบื้องตน ดังน้ี 

1. วาระดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนง 

สหกรณ 
ตนสังกัด 

เขตพื้นท่ี หมายเหตุ วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

1. พล.ต. ทวีป ปยะอรุณ ประธานกรรมการ  นทพ. กทม./ปริมณฑล เวน 

2. พล.ต. นรินทร สมุทรประภูต กรรมการ  ผท.ทหาร กทม./ปริมณฑล ลงตอได 

3. พล.ร.ต. สกล สิริปทุมรัตน กรรมการ  กรมอูทหารเรือ กทม./ปริมณฑล อยูตอ 

4. พล.ท. วิเชียร ไชยปกรณ กรรมการ  กองทัพภาคท่ี 3 ภาคเหนือ ลงตอได 

5. พล.อ.ต. สมเกียรติ อุดมพิริยะศักย กรรมการ  รานสหกรณพัฒนา กทม./ปริมณฑล ลงตอได 

6. พล.อ.ต. หญิง ม.ล. พิมทอง   นันทวัน กรรมการ  กรมแพทยทหารอากาศ กทม./ปริมณฑล อยูตอ 

7. พล.ต. สรวุฒิ สาลี กรรมการ  กรมการทหารสื่อสาร กทม./ปริมณฑล อยูตอ 

8. พ.อ. ฉัฐนรา เนตินาวิน กรรมการ  รานสหกรณกลาโหม โควตากลาง เวน 

9. พ.อ. ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร กรรมการ   ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ภาคกลาง อยูตอ 

10. พ.อ. ยุสชนา ตระกูลเสนาธง กรรมการ  มทบ. 23 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงตอได 

11. พ.อ. รณกร ลังกาพินธ กรรมการ  พล.ร. 2 รอ. ภาคตะวันออก ลงตอได 

12. พ.ต. ธงชัย นาคแนม กรรมการ  ศร. ตะวันตก อยูตอ 

13. พ.ต. พิจิตร เลื่อมตา กรรมการ  ร. 31 รอ. โควตากลาง อยูตอ 

14. จ.ส.อ. พัฒนทรชนม จันทอินทร กรรมการ   บชร. 4 ภาคใต อยูตอ 

15. น.ท. มนตร ี หมื่นละมาย กรรมการ/เลขานุการ  พธ.ทอ. กทม./ปริมณฑล ลงตอได 

2. ตามขอบังคับชุมนุมสหกกรณทหาร จํากัด ขอ 52 และขอ 53 ใหคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงเปนสหกรณสมาชิก

อยูในวาระคราวละสองป และไมเกินสองวาระติดตอกัน และหมดวาระตนสังกัด พนจากคณะกรรมการดําเนินการ ในป  2563 มี

คณะกรรมการดําเนินการ พนจากประธานกรรมการดําเนินการ คือ พลตรี ทวีป  ปยะอรุณ 

3. ตามขอบังคับชุมนุมสหกกรณทหาร จํากัด ขอ 52 และขอ 53 ใหคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงเปนสหกรณ

สมาชิกอยูในวาระคราวละสองป และไมเกินสองวาระติดตอกัน และหมดวาระตนสังกัด พนจากคณะกรรมการดําเนินการ ในป 

2563 มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 คน ตองพนจากคณะกรรมการ คือ หมายเลข 2, 4, 5, 8, 10, 11 และ 15 

จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ จํานวน 8 คน แทนตําแหนงท่ีออกตามวาระ และหมดวาระจากตนสังกัด 

 ขอใหท่ีประชุมใหญเสนอชื่อผูแทนสหกรณสมาชิก เปนประธาน

กรรมการเลือกตั้ง และเปนผูคัดเลือกกรรมการเลือกตั้ง อยางนอย 3 คน แตไมเกิน 9 คน เพ่ือชวยเหลือการเลือกตั้งเพ่ือ

ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีครบวาระ จํานวน 3 คน 
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ที่ประชุม มีมติแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ดังน้ี 

1. พลโท พนม  ใจหาญ   ผูแทน สอ. กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

2. พลตรี สรวุฒิ  สาล ี ผูสังเกตการณ สอ. กรมการทหารสื่อสาร จํากัด กรรมการเลือกตั้ง 

5.2 เลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการ 

 ดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ 

1. ประธานกรรมการดําเนินการ

มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจงใหท่ีประชุมทราบวา เบอร 1 ได 38 คะแนน และเบอร 2 ได 53 คะแนน จึง

ขอใหท่ีประชุมใหญมีมติเลือกตั้ง รศ. (พิเศษ) พลโท ดร. วีระ วงศสรรค เปนประธานกรรมการดําเนินการ 

ที่ประชุม มีมติเลือก รศ. (พิเศษ) พลโท ดร. วีระ  วงศสรรค เปนประธานกรรมการดําเนินการ 

5.3 เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 

ประธานกรรมการเลือกต้ัง ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 

1. กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค จํานวน 3 คน

1.1 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคเหนือ จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

กรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ 

ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจงใหท่ีประชุมใหญทราบวา สหกรณออมทรัพยภาคท่ี 3 มีหนังสือแจงขอ

ยกเลิกการสง พลโท กิตติศักดิ์ แมนเหมือน สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ตามหนังสือ 

สอ. กองทัพภาคท่ี 3 จํากัด ท่ี สอ.ทภ. 232/2564 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 

ที่ประชุม มีมติ ยกเลิกการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคเหนือ) ของ พลโท กิตติศักดิ์ แมนเหมือน 

1.2 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคตะวันออก จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ัง

เปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ  

ประธานกรรมการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก พันเอก รณกร  ลังกาพินธ เปนกรรมการ

ดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคตะวันออก) 

ท่ีประชุม มีมติเลือก พันเอก รณกร  ลังกาพินธ เปนกรรมการดําเนินการ 
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1.3 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 คน มีผูสมัคร

รับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ 

ประธานกรรมการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก พันเอก ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง เปน

กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ท่ีประชุม มีมติเลือก พันเอก ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง เปนกรรมการดําเนินการ 

2. กรรมการดําเนินการในสวนกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 3 คน

ในสวนกรุงเทพและปริมณฑล มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้งขอใหท่ีประชุมมีมติเลือก พลตรี นรินทร  สมุทรประภูติ พันเอก ธิติโชติ พรมโสภา 

และ นาวาอากาศโท ธนรัช อัคราช เปนกรรมการดําเนินการ ในสวนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ท่ีประชุม มีมติเลือก พลตรี นรินทร  สมุทรประภูติ พันเอก ธิติโชติ พรมโสภา และ นาวาอากาศโท ธนรัช อัคราช เปน

กรรมการดําเนินการ  

3. กรรมการดําเนินการในสวนโควตากลาง จํานวน 1 คน

ในสวนโควตากลางมีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน คือ

ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจงใหท่ีประชุมทราบวา เบอร 1 ได 32 คะแนน เบอร 2 ได 48 คะแนน และเบอร 3 

ได 5 คะแนนคะแนน จึงขอใหท่ีประชุมใหญมีมติเลือกตั้ง พันเอก ประภาส  อาจคิดการ เปนกรรมการดําเนินการ 

ที่ประชุม มีมติเลือก พันเอก ประภาส  อาจคิดการ เปนกรรมการดําเนินการ 

5.3 แจงผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 

 ช้ีแจงตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ฉบับ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ขอ 50. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการเลือก ในระหวางกันเอง เปนรอง

ประธานกรรมการ และเลขานุการ นอกน้ันเปนกรรมการ จึงขอแจงผลการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุม

สหกรณทหาร จํากัด ชุดที่ 40 ประจําป 2564  ดังน้ี  



- 44 -

คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด  ชุดท่ี 40  ประจําป 2564 ประกอบดวย 

1. พลโท วีระ  วงศสรรค ผูแทน สอ. สวท. ประธานกรรมการ 

2. พลอากาศตรีหญิง ม.ล. พิมทอง นันทวัน ผูแทน พท.ทอ. กรรมการ 

3. พลเรือตรี สกล สิริปทุมรัตน ผูแทน สอ. อร. กรรมการ 

4. พลตรี นรินทร  สมุทรประภูติ ผูแทน สอ. ผท.ทหาร กรรมการ 

5. พลตรี สรวุฒิ สาลี  ผูแทน สอ. กรมการทหารสื่อสาร กรรมการ 

6. พันเอก ประภาส  อาจคิดการ ผูแทน สอ. เขาสามยอด กรรมการ 

7. พันเอก ปรีชา ร่ืนกลิ่นจันทร ผูแทน สอ. ศอว. กรรมการ 

8. พันเอก ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง ผูแทน สอ. มทบ. 23 กรรมการ 

9. พันเอก ธิติโชต  พรมโสภา ผูแทน สอ. สื่อสารทหาร กรรมการ 

10. พันเอก รณกร  ลังกาพินธ ผูแทน สอ. พล.ร. 2 รอ. กรรมการ 

11. นาวาอากาศโท ธนรัช  อัคราช ผูแทน สอ. พธ.ทอ. กรรมการ 

12. พันตรี ธงชัย  นาคแนม ผูแทน สอ. ศร. กรรมการ 

13. จาสิบเอก พัฒนทรชนม จันทอินทร ผูแทน สอ. บชร. 4 กรรมการ 

14. พันตรี พิจิตร เลื่อมตา  ผูแทน สอ. ร. 31 รอ. กรรมการ 

ท่ีประชุม รับทราบ และใหฝายจัดการออกประกาศแจงใหสหกรณสมาชิกทุกสหกรณทราบตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  6 คณะกรรมการชุดใหมแถลงแผนการดําเนินงาน  ป 2564 

พลโท วีระ วงศสรรค ผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ แถลงแผนการดําเนินงาน ป 2564 

ขอใหทุกทานสบายใจ ผมมีประสบการณที่ ชสอ. ประมาณ 15 ป และสหกรณพื้นฐานประมาณกวา 20 ป ผมมี

ประสบการณมาก ผมอาสาดวยความจริงใจ ผมต้ังใจมาเปนตรงน้ี 

ประการแรก ผมเห็นวาชุมนุมสหกรณทหาร มีมาต้ังแต พลเอกสายหยุด เกิดผล และเห็นวายังน่ิง ๆ อยูพอสมควร 

มาก็จะมาดูแล โดยหลัก ๆ จะสรางความเชื่อมั่น สรางความสงางาม สรางความมั่นคง ใหทัดเทียมกับชุมนุมอ่ืน ๆ ซึ่งเรามีตึกและ

สิ่งตาง ๆ แลว ก็จะทําใหมันดีขึ้น 

ประการที่สองจะพยายามดูหน้ีสินของพวกเรา การดูแลสหกรณ ที่สมาชิกเราเปนหน้ีเปนสินทุกวันน้ี วิชาชีพตํารวจ

ก็ทํา และวิชาชีพครูก็ทํา เราก็จะพยายามชวยเชนเดียวกัน 

ประการที่สาม นักสหกรณตาง ๆ ถามีโอกาสขอใหรับไป คุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ ทําอยางไรใหสมาชิกรวยขึ้น 

ผลสุดทายกินดีอยูดีมีความสุข และมีอาชีพเสริมซึ่งอาจจะมีบางแลว อันน้ีตองเอาจริงจังเพราะวัตถุประสงคของสหกรณ คือกินดีอยู

ดีมีความสุข สหกรณมั่นคงสมาชิกรํ่ารวย มั่งคั่ง สองตัวน้ีไปดวยกัน ทุกวันน้ีสมาชิกยังยากจนไมไปดวยกัน แมกระทั่งกรมตาง ๆ 

เมื่อมีโอกาสพบผูใหญ ผมพูดเสมอวา ไมตองไปดูอะไรมาก สหกรณเรามั่นคงอยูแลว ใหหันไปดูสมาชิกจะรวยไดอยางไรมั่งคั่งได

อยางไร เพราะสมาชิกยังยากจนอยูมาก การออกเงินกูปลอดดอกเบี้ย 5 – 6 เดือน ใหสมาชิกไปทําอาชีพเสริม สมาชิกก็ตองมี

โครงการที่ตรวจสอบได เปนแนวความคิด เหมือนกับผมทดแทนบุญคุณในการเปนทหาร คงเหลือแตสหกรณ ซึ่งผมอยูในวงการ

สหกรณมามาก 

ผมขอเรียนใหทานทราบวา ในเดือนมิถุนายน ผมจะลงสมัครประธาน ชสอ. อีกคร้ัง ซึ่งตอนที่ผมเปนประธาน ชสอ. 

ในคราวน้ัน ไดเปลี่ยนแปลงทําผลงานไวไมนอยกวา 40 ชิ้น ชิ้นสุดทายผมไดสรางพิพิธภัณฑ ถามีโอกาสขอใหไปดู สวยที่สุดใน

ประเทศไทย ใชเวลาสรางประมาณ 3 – 4 เดือน เสร็จ โดยใชเงินลงทุนไมมาก ผมไดสรางผลงานไวมากมาย ก็จะพยายาม ดูแลให

ทานสบายใจ ดวยความจริงใจ และเต็มใจ ที่จะมาดูแลใน 2 ปแรก ผมอยูที่ไหนคือผูรับใช อยูที่ไหนยศถาบรรดาศักด์ิไมมี แมกระทั่ง

ปา ผมจะยกมือไหวผูอาวุโส เราตองไมมียศถาบรรดาศักด์ิ ตองเทาเทียมกัน ใหไววางใจ มีอะไรคุยกันได ขอขอบคุณทุกทาน ทั้งใน

สวนกลาง และตางจังหวัดดวย ผมจะดูแล ชุมนุมสหกรณทหารของเรา ใหดีที่สุด ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม รับทราบแผนการดําเนินงาน ป 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องอ่ืน ๆ 

พลโท นพดล  แสงพลสิทธิ์  ผูจัดการฯ ขอเรียนเชิญ พลตรี ทวีป ปยะอรุณ ประธานที่ประชุมมอบโล

ใหกับสหกรณสมาชิกที่ใหความรวมมือ และสนับสนุนกิจการของ ชุมนุมสหกรณทหาร ตลอดป 2563 ดังน้ี 

1. สหกรณออมทรัพยเพิ่มหุนสูงสุดในรอบป   ไดแก

(สหกรณออมทรัพยกรมการทหารสื่อสาร จํากัด) 

2. สหกรณออมทรัพยสนับสนุนการทํากําไรสูงสุดในรอบป    ไดแก

(สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จํากัด)  

3. สหกรณออมทรัพยฝากเงินออมทรัพยพิเศษสูงสุดในรอบป   ไดแก

(สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3  จํากัด) 

4. สหกรณออมทรัพยถือหุนสูงสุดในรอบป   ไดแก

(สหกรณออมทรัพยกรมการทหารสื่อสาร  จํากัด) 

ระเบียบวาระท่ี  8 ประธานกลาวปดประชุม 
พลตรี ทวีป  ปยะอรุณ  ประธานท่ีประชุม ขออนุญาติกราบขอบคุณอีกครั้ง ที่ไดรับความไววางใจ จาก

สหกรณสมาชิก ที่ชวยกันดูแลตามที่ต้ังปณิธานไว สุดทาย หากมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จะเปนประโยชนตอชุมนุมสหกรณทหาร 
ผมยินดีใหความชวยเหลือในทุกเรื่อง ทุกวันน้ีดูแลนักฟุตบอลคนตาบอด และเตรียมไปพาราลิมปก 

ในฐานะที่เปนประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ ที่
ไดรวมกันทํางานอยางเต็มที่ ทําใหกิจการของ ชุมนุมสหกรณทหาร มีความกาวหนาและมั่นคง ขอฝาก ชุมนุมสหกรณ
ทหาร ไวกับทุกทาน ขอปดประชุมใหญสามัญประจําป 2563 กราบขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา 1145 

พลตรี ประธานที่ประชุม 
(ทวีป  ปยะอรุณ) 

พันเอก ผูจัดการทําหนาที่เลขานุการ 

(นพดล  แสงพลสิทธ์ิ) 

ผูจดบันทึก 

(นาง นภาพรรณ  ตะยางคานนท) 
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3.1  รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 

 

เลขานุการ คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอผลการดําเนินงานประจําป 2564 ใหท่ีประชุมทราบ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

1. การดําเนินงานทั่วไป

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2524 ตั้งแต

ไดเร่ิมกิจการมาจนถึงปจจุบันเปนเวลา 40 ป กิจการมีความกาวหนาขึ้นตามลําดับ และมีความม่ันคงเปนท่ีเชื่อถือของสหกรณ

สมาชิกดังน้ี 

ลําดับ รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 

1 จํานวนสหกรณสมาชิก 136 135 131 126 122 

2 สินทรัพยรวม 2,698,258,495.52 1,859,397,997.31 1,258,364,639.19 761,807,257.44 501,605,573.80 

3 ทุนเรือนหุน 655,774,000.00 417,750,000.00 269,894,000.00 197,160,000.00 151,128,000.00 

4 ทุนสํารอง 18,601,048.68 17,173,793.47 15,876,144.56 14,860,097.23 13,781,138.12 

5 ทุนสะสมตามขอบังคับ 23,787,469.29 23,580,302.13 23,402,963.82 24,539,546.57 24,315,155.50 

6 ทุนบริจาคตามวัตถุประสงค 22,161,442.91 21,880,125.55 21,622,922.24 21,427,611.28 21,239,438.70 

7 รายรับ 74,949,968.90 53,860,308.47 39,026,702.38 24,685,362.24 21,636,315.87 

8 รายจาย 52,334,295.25 39,794,440.00 26,166,536.84 14,919,813.89 12,227,686.71 

9 กําไรสุทธ ิ 22,615,673.65 14,065,868.47 12,860,165.54 9,765,548.35 9,408,629.16 

2. การใหสินเช่ือ

2.1 ในปบัญชี 2564 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดใหบริการเงินกูยืมแกสหกรณสมาชิก รวม 26

สหกรณ 48 สัญญา เปนจํานวนเงิน 442,290,476.89 บาท ดังน้ันจึงมียอดเงินคงเหลือท่ีสหกรณสมาชิกกูยืม ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2564 จํานวน 26 สหกรณ 61 สัญญา เปนเงิน 514,307,868.67 บาท (เพ่ิมขึ้น 65,614129.98 บาท หรือรอยละ 

12.76 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีจํานวน 448,693,738.69 บาท) 

2.2 การใหเงินกูยืมกับสหกรณสมาชิก ตั้งแตจัดตั้งชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2524 

เปนตนมา สหกรณสมาชิกไดชําระคืนเงินกูยืมครบรอยเปอรเซ็นต ไมมีหน้ีสูญหรือสงสัยวาจะสูญแตอยางใด สหกรณสมาชิกท่ี

กูยืมเงินจากชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด ไดใหความรวมมือในการชําระเงินกูยืมดวยดีตลอดมา 

3. การรับฝากเงิน

- ในป 2564 สหกรณสมาชิกฝากเงินกับชุมนุมสหกรณทหาร ระหวางป จํานวน 1,726,260,000.00 บาท

ถอนเงินรับฝาก จํานวน 1,296,360,000.00 บาท สิ้นปบัญชีมีเงินรับฝากคงเหลือ รวม 33 สหกรณ 142 บัญชี จํานวน 

1,795,800,000.00 บาท (เพ่ิมขึ้น 429,900,000.00 บาท หรือรอยละ 23.94 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงมี

จํานวน 1,365,900,000.00 บาท) 

4. การลงทนุเพ่ือรับผลตอบแทน

- ในป 2564 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดลงทุนหุนกู จํานวน 835,000,000.00 บาท และพันธบัตร ณ

วันท่ี 30 กันยายน 2564 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด มีหุนกู จํานวน 1,103,195,830.89 บาท พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน

กาวไปดวยกัน จํานวน 100 ลานบาท และตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 136 ลานบาท 

โดยมีการลงทุนในป 2564 จํานวน 835,000,000.00 บาท ดังน้ี 
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ชื่อหุนกู บมจ. ... สัญลักษณ ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย จํานวนเงิน 

1. ราชกรุป RATCH35NA 15 ป 2.94% 10,000,000.00 

2. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง BTSG27NA 7 ป 3.11% 45,000,000.00 

3. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง BTSG30NA 10 ป 3.41% 5,000,000.00 

4. ซีเคพาวเวอร CKP27NA 7 ป 3.76% 25,000,000.00 

5. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF311A 10 ป 3.60% 30,000,000.00 

6. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF331A 12 ป 3.80% 25,000,000.00 

7. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี STA264A 5 ป 3.70% 5,000,000.00 

8. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี STA314A 10 ป 4.40% 10,000,000.00 

9. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM284A 7 ป 2.91% 5,000,000.00 

10. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ BEM314A 10 ป 3.33% 10,000,000.00 

11. ช. การชาง CKP285A 7 ป 3.00% 50,000,000.00 

12. ช. การชาง CKP315A 10 ป 3.45% 50,000,000.00 

13. ไออารพีซี IRPC315A 10 ป 3.38% 15,000,000.00 

14. ไออารพีซี IRPC365A 15 ป 4.10% 20,000,000.00 

15. ซีพีออลล CPALL336A 12 ป 4.20% 120,000,000.00 

16. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง BTSG30NA 10 ป 3.77% 95,000,000.00 

17. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล MINT257A 4 ป 3.60% 5,000,000.00 

18. บานปู BANPU318A 10 ป 3.80% 70,000,000.00 

19. บีซีพีจี BCPG319A 10 ป 3.31% 80,000,000.00 

20. บีซีพีจี BCPG339A 12 ป 3.61% 60,000,000.00 

21. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลลอปเมนท GULF319A 10 ป 3.40% 100,000,000.00 

푥̅ = 3.6126% 835,000,000.00 

5. การจัดโครงการสัมมนาชุมนุมสหกรณทหารพบสมาชิก

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จัดประชุมสัมมนา “ชุมนุมสหกรณทหารพบสหกรณในพ้ืนท่ี” ประจําป 2564

จํานวน 2 คร้ัง ดังน้ี 

(1) เขตจังหวัดภาคกลาง ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มีนาคม 2564 เวลา 0830 – 1200 ณ อาคารพาสนยง

ภิญโญ ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การจัด

ประชุมสัมมนาเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 23 คน 

(2) เขตจังหวัดภาคตะวันออก ในวันจันทรที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 0830 – 1200 ณ อาคารพรหมโยธี กองพล

ทหารราบที่ 2 รักษาพระองค ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี การจัดประชุมสัมมนาเปนไปดวยความเรียบรอย และ

บรรลุตามวัตถุประสงค มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 16 คน 
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เลขานุการฯ ขอแจงยอดสหกรณสมาชิกเขาและออก ระหวางป 2564 โดยในวันสิ้นสุดรอบปบัญชี 2564 ยอด
ยกมา 135 สหกรณ มีสหกรณเขาใหม จํานวน 2 สหกรณ และสหกรณสมาชิกลาออก 1 สหกรณ รวมมีสหกรณสมาชิกท้ังสิ้น 
136 สหกรณ ดังน้ี 

3.2.1 สมาชิกเขาและออกระหวางป 2564 

รายการ จํานวน สหกรณออมทรัพย…  จํากัด ประเภท สังกัด ภาค 

เขา 2 มณฑลทหารบกที่ 45 ออมทรัพย กองทัพบก ใต 

กองบัญชาการชวยรบที่ 1 ออมทรัพย กองทัพบก ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ออก 1 สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง ชุมพร การเกษตร กองทัพไทย ใต 

3.2.2 สมาชิกแยกตามประเภท สังกัด และภาค 

แยกตามประเภท แยกตามสังกัด แยกตามภาค 

สหกรณออมทรัพย 123 สหกรณ สป. 4 สหกรณ ภาคกลาง 17 สหกรณ 

สหกรณการเกษตร 7 สหกรณ ทท. 17 สหกรณ ภาคตะวันออก 18 สหกรณ 

สหกรณรานคา 6 สหกรณ ทบ. 85 สหกรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 สหกรณ 

ทร. 7 สหกรณ ภาคตะวันตก 9 สหกรณ 

ทอ. 22 สหกรณ ภาคเหนือ 9 สหกรณ 

พลเรือน 1 สหกรณ ภาคใต 20 สหกรณ 

กรุงเทพและปริมณฑล 39 สหกรณ 

รวม 136 สหกรณ รวม 136 สหกรณ รวม 136 สหกรณ 

จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือกรุณาทราบ 

ที่ประชุม 
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3.3  รายงานผูตรวจสอบกิจการ 

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด 

สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2564 

 

เสนอ ท่ีประชุมใหญชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด 

ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563  ไดเลือกใหดิฉัน จาอากาศเอกหญิง ศิริพรรณ  ลิ้มทองคํา 

เปนผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด น้ัน กระผมไดตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ

1.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมดานการเงินของสหกรณ

1.2   เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก,ดานเงินรับฝากจาก

สหกรณสมาชิกและผลการดําเนินงานของสหกรณ  

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชี

2.2 ตรวจสอบการควบคุมดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ

2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนด

3. ผลการตรวจสอบ

3.1 ดานการบริหาร

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เม่ือตนปบัญชีมีจํานวนสมาชิก 134 สหกรณ ระหวางปมีสหกรณสมาชิกเพ่ิมจํานวน

2 สหกรณ เม่ือสิ้นปบัญชีสหกรณสมาชิกมีจํานวนท้ังสิ้น 136 สหกรณ 

การจัดโครงสรางองคกร ประกอบดวยฝายบริหาร และฝายจัดการ คณะกรรมการดําเนินการทําหนาท่ีฝาย

บริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณประจําปและควบคุมการปฏิบัติงานฝายจัดการ ชุมนุมสหกรณ

ฯ จางเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติงานของฝายจัดการ รวม 5 คน มีการแบงแยกหนาท่ีและความรับผิดชอบเหมาะสมกับความรู

ความสามารถ 

ชุมนุมสหกรณ ฯ กําหนดระเบียบตาง ๆ  ขึ้นใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ มีการ

กําหนดแผนงานและประมาณการรายรับรายจายประจําปเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงาน โดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ

สามัญประจําป 

3.2 ดานการเงิน 

3.2.1 เงินสด มีการกําหนดระเบียบใหเก็บรักษาเงินสดในมือไดวันละไมเกิน 15,000.00 บาท (หน่ึง

หม่ืนหาพันบาทถวน)  การเก็บรักษาเงินสด เปนไปตามท่ีระเบียบชุมนุมสหกรณฯ กําหนด 

3.2.2 เงินฝากธนาคาร  ณ วันสิ้นปบัญชี บัญชีเงินฝากธนาคาร รวม 7 บัญชี ยอดคงเหลือตามบัญชี เทียบ

ยอดคงเหลือตามสมุดคูฝากธนาคาร กับบัญชีของชุมนุมสหกรณฯ ถูกตองตรงกัน ณ วันสิ้นปบัญชี ดังน้ี 

เงินฝากประเภท ออมทรัพย รวม 4 บัญชี จํานวน       21,686,933.14 บาท 
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เงินฝากประเภท สะสมทรัพย รวม 2 บัญชี จํานวน 580,696.79  บาท 

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน รวม 1 บัญชี จํานวน 1,000.00  บาท 

3.3 การตรวจสอบดานบัญชี 

3.3.1 การจัดทําบัญชี ชุมนุมสหกรณฯ จัดทําบัญชีตามท่ีทางราชการกําหนด เจาหนาท่ีจัดทําเอกสาร

เพ่ือใชประกอบการบันทึกบัญชีมีความครบถวน ใชเปนหลักฐานได และผานการพิจารณาจากผูมีอํานาจอนุมัติ การจัดทําบัญชี

สรุปประจําวัน รายการบัญชีแยกประเภท มีความครบถวนและเปนปจจุบัน 

3.3.2 การจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน เจาหนาท่ีจัดทําบัญชียอยทุนเรือนหุน, ลูกหน้ีเงินกู

และเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ เทียบยอดคงเหลือตามรายละเอียดคงเหลือกับบัญชีของชุมนุมสหกรณฯ ณ วันสิ้นปบัญชี

ถูกตองตรงกัน 

3.4 ดานสินเช่ือ ระหวางป ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จายเงินกูใหแกสหกรณสมาชิก รวม 26 สหกรณ 

จํานวน 48 สัญญา จํานวนเงินท้ังสิ้น 442,290,476.89 บาท (สี่รอยสี่สิบสองลานสองแสนเกาหม่ืนสี่รอยเจ็ดสิบหกบาทแปด

สิบเกาสตางค) สหกรณลูกหน้ีจายชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนไปตามกําหนดในสัญญา ณ วันสิ้นปบัญชี ลูกหน้ีเงินกูคงเหลือ 

26 สหกรณ 61 สัญญา เปนเงิน 514,307,868.67 บาท (หารอยสิบสี่ลานสามแสนเจ็ดพันแปดรอยหกสิบแปดบาทหกสิบเจ็ด

สตางค) การจายเงินกูใหแกสหกรณสมาชิกไดผานการพิจารณาอนุมัติจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ การบันทึกบัญชีถูกตอง 

3.5 ดานการลงทุน 

3.5.1 การลงทุนเพ่ิม ระหวางป สหกรณลงทุนระยะสั้น ในการซ้ือตั๋วสัญญาใชเงิน ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย 321,000,000.00 บาท (สามรอยยี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) และลงทุนระยะยาวในหุนกู จํานวน 

835,000,000.00 บาท (แปดรอยสามสิบหาลานบาทถวน) ดังน้ี 

- หุนกู บมจ. ราช กรุป จํานวน 10,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 145,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. ซีเค พาวเวอร จํานวน 25,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 55,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. ศรีตรังฯ จํานวน 15,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟา จํานวน 15,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. ช.การชาง จํานวน 100,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. ไออารพีซี จํานวน 35,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. ซีพีออลล จํานวน 120,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. ไมเนอรอินเตอร จํานวน 5,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. บานปู จํานวน 70,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ. บีซีพีจี จํานวน 140,000,000.00 บาท 

- หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจีฯ จํานวน 100,000,000.00 บาท 
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 3.5.2 เงินลงทุนลด ระหวางป  ในสวนของตั๋วสัญญาใช เงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง 

ประเทศไทย เน่ืองจากครบกําหนดไถถอน 321,000,000.00 บาท (สามรอยยี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) และเงินลงทุนระยะยาว

ลดลงในหุนกู จํานวน 35,000,000.00 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน)  ดังน้ี 

 - หุนกู บมจ. บานป ู จํานวน 15,000,000.00 บาท  

 - หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 5,000,000.00 บาท 

 - หุนกู บมจ. ไออารพีซี จํานวน 5,000,000.00 บาท 

 - หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํานวน 5,000,000.00 บาท 

 - หุนกู บมจ. ซีพีออลล  จํานวน 5,000,000.00 บาท 

 3.5.3 เงินลงทุนคงเหลือ ณ วันสิ้นปบัญชี คงเหลือ 2,139,139,864.89 บาท (สองพันหน่ึงรอย

สามสิบเกาลานหน่ึงแสนสามหม่ืนเกาพันแปดรอยหกสิบสี่บาทแปดสิบเกาสตางค) ดังน้ี 

 หุนกู จํานวน 2,003,139,864.89 บาท 

 หุน บ.สหประกันชีวิต จํานวน 201,000.00 บาท 

 ตั๋วชุมนุมสหกรณออมทรัพย  จํานวน  136,000,000.00 บาท 

 3.5.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน ระหวางป ชุมนุมสหกรณฯ ไดรับดอกเบี้ยจากการลงทุน 

ในหุนกูท้ังสิ้น จํานวน 54,903,679.29 บาท (หาสิบสี่ลานเกาแสนสามพันหกรอยเจ็ดสิบเกาบาทยี่สิบเกาสตางค) เปนรายได

ของปบัญชีปจจุบันท้ังจํานวน ผลตอบแทนจากเงินลงทุนทุกรายการบันทึกโอนรับเขาเงินฝากธนาคารครบถวน 

 3.6 ดานเงินรับฝาก ระหวางป ชุมนุมสหกรณ ฯ รับฝากเงินจากสหกรณสมาชิก ประเภทออมทรัพยพิเศษ 

จํานวน 1,726,260,000.00 บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยยี่สิบหกลานสองแสนหกหม่ืนบาทถวน) ถอนเงินฝาก จํานวน 

1,296,360,000.00 บาท (หน่ึงพันสองรอยเกาสิบหกลานสามแสนหกหม่ืนบาทถวน) วันสิ้นปบัญชี เงินรับฝากคงเหลือ 33 

สหกรณ 142 บัญชี จํานวนเงิน 1,795,800,000.00 บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยเกาสิบหาลานแปดแสน-บาทถวน) 

 การปฏิบัติเก่ียวกับเงินรับฝากจากสหกรณสมาชิกเปนไปตามระเบียบของชุมนุมสหกรณฯ การคํานวณดอกเบี้ย

จายเงินรับฝากเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

 3.7  ดานเจาหน้ีเงินกู ระหวางป ชุมนุมสหกรณทหาร ไดชําระเงินกูยืมตั๋วสัญญาใชเงินท้ังหมดของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด และธนาคารทหารไทย จํากัด จํานวนเงิน 2,096,000,000.00 บาท (สองพันเกาสิบหก-ลานบาทถวน)  

ค ง เหลือตั๋ วสัญญาใช เ งิน ระหว างสหกรณ  ณ  วันสิ้ นป บัญชี   ร วม  5  ฉบั บ  จํ านวน 21 ,400 ,000 .00  บาท  

(ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน) 

 การกอภาระหน้ีสินผูกพันกับสหกรณ เปนไปตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563 อนุมัติวงเงินกูยืมของ

สหกรณประจําป 2564 จํานวน 652,000,000.00 บาท (หกรอยหาสิบสองลานบาท) 

 3.8 ดานทุนเรือนหุน ระหวางป สหกรณสมาชิกเพ่ิมทุนเรือนหุน จํานวน 238,031,000.00 บาท (สองรอย

สามสิบแปดล านสามห ม่ืนหน่ึง พันบาทถวน)  ณ วันสิ้ นปบัญชี  มี ทุนเ รือนหุ น ท้ั งสิ้ น  655 ,774,000.00 บาท  

(หกรอยหาสิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
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 3.9 การตรวจสอบการใชเงินทุนสะสมฯ ระหวางป ชุมนุมสหกรณทหาร มีการใชเงินทุนสะสมฯ จํานวน 

117,150.20 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงรอยหาสิบบาทยี่สิบสตางค) ดังน้ี 

  ทุนการศึกษา อบรม การกุศล จํานวน 41,500.00  บาท 

  ทุนสวัสดิการเจาหนาท่ีและลูกจาง จํานวน   55,118.00  บาท 

  ทุนสะสมประกันความม่ันคง  จํานวน 20,532.20  บาท 

  การเบิกจายเงินทุนสะสมของชุมนุมสหกรณทหาร เปนไปตามระเบียบวาดวยการใชทุนฯ กําหนดไว 

ผานการพิจารณาอนุมัติโดยมติคณะกรรมการฯ มีเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินและบันทึกรายการบัญชี

ครบถวน 

 3.10 การซ้ือทรัพยสิน ชุมนุมสหกรณทหาร ดําเนินการปรับปรุงปายชุมนุมสหกรณทหาร จํานวน 

32,025.00 บาท (สามหม่ืนสองพันยี่สิบหาบาทถวน) ซ่ึงอยูในแผนงานประจําป 2564 ผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจําป 

 3.11 ดานคาใชจาย ของชุมนุมสหกรณทหาร อยูภายในวงเงินงบประมาณรายจายประจําป   

ซ่ึงผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ชุมนุมสหกรณจัดทําเอกสารประกอบการจายเงินครบถวนและจายไปเพ่ือ

ประโยชนในการดําเนินงาน ผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามลําดับ 

 4. ผลการ ดํา เ นินงาน  การดํ า เ นินงานของชุม นุมสหกรณ ฯ  ตั้ ง แต วัน ท่ี  1  ตุ ล าคม  2563 ถึ ง  

วันท่ี 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน มีผลการดําเนินการดังน้ี 

 ยอดรวมรายไดท้ังสิ้น จํานวน 74,949,968.90  บาท 

 ยอดรวมคาใชจายท้ังสิ้น จํานวน 52,334,295.25  บาท  

 รายไดสูงกวาคาใชจาย จํานวน 22,615,673.65  บาท 

 จึงเสนอมาเพ่ือทราบ 

 

      จาอากาศเอกหญิง 

           (ศิริพรรณ ลิ้มทองคํา) 

           ผูตรวจสอบกิจการ 

         วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 

 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อกรุณาทราบ 

 

 

ท่ีประชุม      
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  ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 

2564 ขอ 5 (3) บัญญัติใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณขนาดใหญ ตองจัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง

ดานตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเส่ียงดานสินเชื่อ ดานการลงทุน ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ 

รวมทั้งจัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหที่ประชุมใหญ

ทราบ 

คณะกรรมการดําเนินการ ขอรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง ประจําป 2564 ซ่ึงในภาพรวมเปนไปดวย

ความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค โดยความเส่ียงในแตละดานไมมีความเส่ียงเกิดขึ้น และการจัดการความเส่ียงในแตละดาน 

มีการดําเนินการครบทุกรายการ ดังมีรายละเอียดตาม  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําป 2564 

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อกรุณาทราบ 
ท่ีประชุม 
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ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจัดการ 

ผูมีอํานาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ ท่ีไดรับในปบัญชี 2564

เลขานุการฯ ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

พ.ศ. 2564 หมวด 4 การกํากับดูแลดานธรรมาภิบาลของสหกรณ ขอ 14 (1) บัญญัติใหในการประชุมใหญ นอกจากเร่ือง

แจงใหที่ประชุมใหญทราบเปนปกติแลวสหกรณตองแจงใหที่ประชุมใหญทราบในเร่ืองผลประโยชนและคาตอบแทนที่

กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ ที่ไดรับในปบัญชีที่ผานมา โดยใหแสดงรายละเอียด

ดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจําป  

ในปบัญชี 2564 ที่ผานมา กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับ

ผลประโยชนและคาตอบแทน เปนรายบุคคล ดังมีรายละเอียดตาม  ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ 

ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และท่ีปรึกษา ของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดรับในรอบปบัญชี 2564  

 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อกรุณาทราบ 

ท่ีประชุม   
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ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี 

และถูกลงโทษ ของสหกรณในปบัญชี 2564

เลขานุการฯ ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน 

พ.ศ. 2564 หมวด 4 การกํากับดูแลดานธรรมาภิบาลของสหกรณ ขอ 14 (2) บัญญัติให ในการประชุมใหญ นอกจากเร่ือง

แจงใหที่ประชุมใหญทราบเปนปกติแลว สหกรณตองแจงใหที่ประชุมใหญทราบในเร่ืองขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ 

การถูกดําเนินคดี และถูกลงโทษ ของสหกรณในปบัญชีที่ผานมา  

ในปบัญชี 2564 ที่ผานมา ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี และถูกลงโทษ ของชุมนุม

สหกรณทหาร จํากัด 

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อกรุณาทราบ 

ท่ีประชุม 
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 เลขานุการฯ ตามท่ี ช.น.ส.ท. ไดนําเงินไปลงทุนในหุนกู บมจ. การบินไทย จํานวน 112,000,000 บาท น้ัน 

ช.น.ส.ท ขอนําเสนอขอมูลและความคืบหนาเก่ียวกับ บมจ. หุนกูการบินไทย ดังน้ี  

 1. ศาลลมละลายกลาง ไดเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แลว เม่ือวันอังคาร

ท่ี 15 มิถุนายน 2564 ซ่ึงการบริหารงานท้ังหมดของการบินไทยจะอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ ท่ีมี

ท้ังหมด 5 คน ประกอบดวย นาย ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน นายพรชัย ฐีระเวช  นาย ศิริ จิระพงษพันธ นาย ไครสร บารมีอวย

ชัย และนายชาญศิลป ตรีนุชกร  

 2. แผนฟนฟูกิจการ ในสวนเจาหน้ีหุนกู มีดังน้ี  

  2.1 ไมลดหน้ี โดย มูลคาหุนกูของ ช.น.ส.ท. จํานวน 112 ลานบาท ยังคงอยูเทาเดิม      

 2.2 ยืดอายุหุนกูออกไปอีก 8 ป แตไมไมเกิน 14 ป โดยเม่ือยืดอายุหุนกูแลว หุนกูของ ช.น.ส.ท. จะครบ

กําหนดใน ป 72 จํานวน 12 ลานบาท ป 73 จํานวน 20 ลานบาท ป 76 จํานวน 25 ลานบาท ป 77 จํานวน 10 ลานบาท 

และป 78 จํานวน 45 ลานบาท  

 2.3 ดอกเบี้ยหุนกู กําหนดไว รอยละ 1.5 ตอป โดยพักชําระดอกเบี้ย 3 ปแรกและจะทบไปจายในวันท่ีหุน

กูครบกําหนด 

 2.4 การชําระดอกเบี้ย ตั้งแตปท่ี 4 เปนตนไป จะชําระเปนรายเดือน จนครบอายุหุนกู 

 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการรับรูดอกเบี้ยรับจากหุนกูและการดอยคาของ

หุนกู โดยมีหนังสือลงวันท่ี 29 กันยายน 2564 ใหสหกรณท่ีมีเงินลงทุนในหุนกู บมจ. การบินไทยระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ย

รับจากหุนกู จนกวาจะไดรับจริงในป 2567 และใหทยอยบันทึกรับรูการดอยคาหุนกู บมจ. การบินไทย สําหรับหุนกูท่ียังไม

ครบกําหนดไถถอน โดยใหทยอยรับรูการดอยคาไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาท่ีตราไวในหุนกู ทุกป  

 4. ในป 2564 ช.น.ส.ท. มีหุนกูการบินไทยท่ียังไมครบกําหนดไถถอน จํานวน 112 ลานบาท จึงตองตั้งคาเผื่อ

การปรับมูลคาการลงทุนหุนกูการบินไทย จํานวน 5,600,000 บาท ซ่ึงคาเผื่อการปรับมูลคาหุนกูการบินไทยท่ีไดตั้งไวถือเปน

คาใชจาย และจะโอนกลับมาเปนรายไดก็ตอเม่ือหุนกูครบกําหนดและไดรับเงินคืน ทําใหกําไรของ ช.น.ส.ท. ในปน้ีลดลง 

5,600,000 บาท 

 5. ในปถัดไปหากไมมีการเปลี่ยนเกณฑการตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาหุนกู การบินไทย ตั้งแตป 2565 เปนตนไป 

ช.น.ส.ท. จะตองตั้งคาเผื่อปละ 5,600,000 บาท เปนเวลา 7 ป หลังจากน้ันเม่ือมีหุนกูครบกําหนดและไดรับเงินคืน การตั้งคา

เผื่อจะลดลงตามมูลคาหุนกูท่ียังไมครบกําหนดไถถอน และเม่ือใดมูลคาหุนกูท่ียังไมครบกําหนดไถถอนมีคานอยกวาคาเผื่อท่ีได

ตั้งไว ช.น.ส.ท. สามารถนําสวนตางโอนกลับมาเปนรายไดของ ช.น.ส.ท. ได 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือกรุณาทราบ  

ที่ประชุม  
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เลขานุการฯ การตรวจสอบบัญชีไดเสร็จสิ้นลงแลว และผานการประชุมพิจารณาใหการรับรองของ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ดังน้ี 

หนังสือรับรองของสหกรณ 

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

วันท่ี    ตุลาคม 2564 

เรียน    คุณ สุพัฒน ศานติรัตน (ผูสอบบัญชี) 

 หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 เพ่ือแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว แสดงฐานะการเงิน วันท่ี 30 กันยายน 

2564 และผลการดําเนินงาน  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม 

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณเปนไป

ตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปน

ดังตอไปน้ี 

1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการละเวนการแสดงรายการ

และขอมูลตาง ๆ

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ

2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังหมด

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานการประชุมใหญ

3. ไมมีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ีของชุมนุม

สหกรณฯ ผูซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงิน 

4. ชุมนุมสหกรณฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมด ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี

สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากน้ี ชุมนุมสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือหนวยงาน

ท่ีกํากับดูแล  ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

5. ชุมนุมสหกรณฯ ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือขอบงัคับ ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา ซ่ึงควรจะไดนํามา

พิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

/6. รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีฯ 
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6. รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

6.1 รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของชุมนุมสหกรณหรือบุคคลอ่ืน

6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือขอจํากัดการใชเงินกู

6.3 สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน

7. ชุมนุมสหกรณฯ มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท้ังหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือขอ

ผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของชุมนุมสหกรณฯ เวนแตท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8. ชุมนุมสหกรณฯ ไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของชุมนุมสหกรณ ท้ังท่ีเกิดขึ้นแลวและอาจ

เกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสมรวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ี

สหกรณใหแกบุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีชุมนุมสหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  

9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินอีก 

ขอแสดงความนับถือ 

พลอากาศตรีหญิง ม.ล. 

(พิมทอง  นันทวัน) 
รองประธานกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

พลโท 

(นพดล  แสงพลสิทธ์ิ) 
ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด 

วันท่ี    ตุลาคม 2564 
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ป 2564 ป 2563

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 22,283,629.93 49,358,151.83

เงินลงทุนระยะสั้น 3 50,000,000.00 47,000,000.00

เงินใหกูยืมระยะสั้น 4 155,346,614.66 130,842,960.75

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 36,936.02 139,391.06

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5 16,236,206.81 9,908,687.65

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 243,903,387.42 237,249,191.29

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 2,083,740,864.89 1,292,396,830.89

เงินใหกูยืมระยะยาว 4 358,961,254.01 317,850,777.94

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 6 11,651,489.20 11,899,697.19

เงินมัดจํา 1,500.00 1,500.00

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,454,355,108.10 1,622,148,806.02

รวมสินทรัพย 2,698,258,495.52 1,859,397,997.31

หน้ีสินและทุนของสหกรณ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 7 147,000,000.00 0.00

สวนของหน้ีสินไมหมุนเวียนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 9 2,000,000.00 0.00

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,795,800,000.00 1,365,900,000.00

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 8 10,808,333.90 11,213,243.24

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,955,608,333.90 1,377,113,243.24

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
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ป 2564 ป 2563

หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 9 19,400,000.00 7,500,000.00

เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 2,471,970.00 2,214,790.00

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 21,871,970.00 9,714,790.00

รวมหน้ีสิน 1,977,480,303.90 1,386,828,033.24

ทุนของสหกรณ

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 1,000.00 บาท) 655,774,000.00 417,750,000.00

ทุนสํารอง 18,601,048.68 17,173,793.47

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 10 23,787,469.29 23,580,302.13

กําไรสุทธิประจําป 22,615,673.65 14,065,868.47

รวมทุนของสหกรณ 720,778,191.62 472,569,964.07

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 2,698,258,495.52 1,859,397,997.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 พลอากาศตรีหญิง ม.ล.

(พิมทอง  นันทวัน)

รองประธานกรรมการ

 พันตรี

(พิจิตร  เลื่อมตา)

เลขานุการ

วันที่  พฤศจิกายน  256425
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บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 19,569,511.40 26.27 19,111,844.98 35.64

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 19,894.21 0.03 33,538.49 0.06

ผลตอบแทนจากการลงทุน 54,905,926.47 73.70 34,481,405.00 64.30

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 74,495,332.08 100.00 53,626,788.47 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 39,605,278.16 53.17 33,519,785.54 62.51

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น-ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคาร 3,571,654.73 4.79 2,611,616.48 4.87

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะยาว - ตั๋วสัญญาใชเงิน 258,750.11 0.35 167,708.19 0.31

รวมคาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน 43,435,683.00 58.31 36,299,110.21 67.69

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 31,059,649.08 41.69 17,327,678.26 32.31

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

คาธรรมเนียมแรกเขา 1,000.00 0.00 2,000.00 0.00

รายไดอื่น 453,636.82 0.61 231,520.00 0.43

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 454,636.82 0.61 233,520.00 0.43

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

เงินเดือนเจาหนาท่ี 1,248,300.00 1.68 1,257,160.00 2.34

บําเหน็จเจาหนาท่ี 257,180.00 0.34 270,440.00 0.50

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 21,860.00 0.03 29,981.49 0.06

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

คาเสื่อมราคา 268,740.19 0.36 278,795.29 0.52

คาบํารุงรักษาทรัพยสิน 32,025.00 0.04 25,311.00 0.05

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

คาใชจายอบรมสัมมนาสมาชิก 89,508.03 0.12 288,536.13 0.54

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2564

ป 2564 ป 2563
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บาท % บาท %

บาท % บาท %

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 217,400.00 0.29 237,800.00 0.44

คารับรอง 15,307.00 0.02 16,680.00 0.03

คาพาหนะ 21,900.00 0.03 71,445.00 0.13

คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 3,925.28 0.01 18,202.00 0.03

คาใชจายในการประชุมใหญ 313,563.32 0.42 279,357.85 0.52

คาตอบแทนผูจัดการ/เจาหนาท่ี 324,000.00 0.43 313,500.00 0.59

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 30,000.00 0.04 30,000.00 0.06

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.00 0.07 50,000.00 0.09

คาไปรษณีย 16,460.00 0.02 18,239.00 0.03

คาของใชสํานักงาน 101,946.76 0.13 90,470.70 0.17

คาโทรศัพท 12,789.10 0.02 13,918.02 0.02

คาไฟฟา - นํ้าประปา 47,924.26 0.06 53,623.73 0.10

คาธรรมเนียม 15,624.55 0.02 14,255.00 0.03

คาถายเอกสาร 5,965.00 0.01 11,912.00 0.02

คาวารสารรายเดือน 600.00 0.00 3,000.00 0.01

คาพาหนะ 57,553.00 0.08 52,530.00 0.10

คาใชจายอื่น 146,040.76 0.20 70,172.58 0.13

ขาดทุนจากการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย 5,600,000.00 7.52 0.00 0.00

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 8,898,612.25 11.94 3,495,329.79 6.51

กําไรสุทธิ 22,615,673.65 30.36 14,065,868.47 26.23

ป 2564 ป 2563

ป 2564 ป 2563
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ป 2564 ป 2563

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 22,615,673.65 14,065,868.47

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 268,740.19 278,795.29

คาตัดจําหนายสะสมของสวนตางระหวางราคาทุนเร่ิมแรกกับมูลคาท่ีตราไว

 _หุนกู บมจ.ปตท. 55,966.00 55,966.00

ขาดทุนจาการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย 5,600,000.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ (16,145,906.81) (9,908,687.65)

ดอกเบี้ยจากเงินใหกูคางรับ (36,936.02) (139,391.06)

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 15,000.00 15,000.00

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 50,000.00 50,000.00

เงินปนผลคางจาย 90,345.10 1,504.00

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 10,711,043.03 11,132,867.24

ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นคางจาย 17,832.87 0.00

เงินประกันสังคมคางจาย 2,786.00 2,148.00

เงินภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 1,500.00 1,300.00

เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 257,180.00 270,440.00

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง 23,503,224.01 15,825,810.29

ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

สําหรับปส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2564

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

งบกระแสเงินสด
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ป 2564 ป 2563

บาท บาท

สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูสามัญ (441,500,000.00) (673,648,000.00)

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินใหกูสามัญ 375,885,870.02 684,246,950.45

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ 9,908,687.65 5,586,720.28

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 139,391.06 18,197.08

เงินสดจายเงินยืมเจาหนาท่ีและลูกจาง (150,000.00) 0.00

เงินสดรับคืนเงินยืมเจาหนาท่ีและลูกจาง 59,700.00 0.00

หน้ีสินดําเนินงาน

เงินสดจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย (15,000.00) (15,000.00)

เงินสดจายคาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย (50,000.00) (40,000.00)

เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย (11,132,867.24) (5,987,265.25)

เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นคางจาย (0.00) (73,726.03)

เงินสดจายเงินประกันสังคมคางจาย (2,148.00) (5,670.00)

เงินสดจายภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย (1,300.00) (1,500.00)

เงินสดจายเงินปนผลตามหุนคางจาย (92,101.10) (1,190.00)

เงินสดจายเงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี (0.00) (892,640.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (43,446,543.60) 25,012,686.82

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายตอเติมอาคาร (0.00) (99,000.00)

เงินสดจายซ้ือเคร่ืองใชสํานักงาน (20,532.20) (10,888.00)

เงินสดจายซ้ือตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. (321,000,000.00) (1,762,000,000.00)

เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 321,000,000.00 1,869,000,000.00

เงินสดจายซ้ือหุนกู (835,000,000.00) (705,000,000.00)

เงินสดรับจากการไถถอนหุนกู 35,000,000.00 10,000,000.00

เงินสดสุทธ(ิใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (800,020,532.20) (588,109,888.00)
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ป 2564 ป 2563

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายชําระหน้ีเงินกูยืมตั๋วฯ บมจ.ทหารไทย (784,000,000.00) (458,000,000.00)

เงินสดรับเงินกูยืมตั๋วฯ บมจ.ทหารไทย 867,000,000.00 412,000,000.00

เงินสดจายชําระหน้ีเงินกูยืมตั๋วฯ บมจ.กรุงศรีฯ (1,312,000,000.00) (497,000,000.00)

เงินสดรับเงินกูยืมตั๋วฯ บมจ.กรุงศรีฯ 1,376,000,000.00 389,000,000.00

เงินสดจายชําระหน้ีเงินกูยืมระยะยาวตั๋วสัญญาใชเงิน (7,500,000.00) (0.00)

เงินสดรับจากเงินกูยืมตั๋วสัญญาใชเงิน 21,400,000.00 0.00

เงินสดจายคืนเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ (1,296,360,000.00) (942,259,599.99)

เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,726,260,000.00 1,542,300,000.00

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 238,031,000.00 147,856,000.00

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (7,000.00)

เงินสดจายทุนการศึกษาอบรมฯ (41,500.00) (46,000.00)

เงินสดจายทุนสวัสดิการเจาหนาท่ีและลูกจาง (55,118.00) (53,139.00)

เงินสดจายทุนสะสมเพ่ือประกันความม่ันคงแหงกิจการ (20,532.20) (24,726.00)

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ (30,000.00) (30,000.00)

เงินสดจายเงินปนผล (11,685,930.07) (10,636,354.58)

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (238,898.03) (206,846.74)

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี (380,000.00) (399,000.00)

ทุนสํารองเพ่ิมขึ้น 20,532.20 10,888.00

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 816,392,553.90 582,511,221.69

เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (27,074,521.90) 19,414,020.51

เงินสด ณ วันตนป 49,358,151.83 29,944,131.32

เงินสด ณ วันส้ินป 22,283,629.93 49,358,151.83
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

_ ชุมนุมสหกรณฯบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง

_ ชุมนุมสหกรณฯรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวยจํานวน

เงินตนท่ีคางชําระตามระยะเวลาท่ีกูยืม

_ สหกรณระงับรับรูรายไดดอกเบี้ยรับจากหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จนกวาจะไดรับชําระจริง

_ เงินลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด ตีราคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย

_ สหกรณทยอยตัดจําหนายสวนเกินมูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีสูงกวามูลคาท่ีตราไวในหุนกูคงเหลือใน

อัตราเสนตรงตามระยะเวลาคงเหลือของหุนกูท่ีจะถึงกําหนดชําระเดิม

_ สหกรณบันทึกรับรูการดอยคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยทยอยรับรูการดอยคาในอัตราไมนอยกวารอยละ 5

ของมูลคาท่ีตราไวในหุนกู และทยอยรับรูการดอยคาเพ่ิมขึ้นอีกไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาท่ีตราไวในหุนกูในแตละป

_ เงินลงทุนระยะยาว ท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนสําหรับเงินลงทุน

ระยะสั้น/ระยะยาว ท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาดเปนตราสารหน้ีท่ีชุมนุมสหกรณฯซ้ือไวโดย

มีความตั้งใจจะถือจนครบกําหนดไถถอนชุมนุมสหกรณทหารฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

_ ชุมนุมสหกรณฯ พิจารณาตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย

การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ.2544

_ คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน  อาคารสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ยกเวนท่ีดิน

_ เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

เงินสด 15,000.00 15,000.00

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 1,000.00 10,000.00

ออมทรัพย 22,267,629.93 49,333,151.83

รวม 22,283,629.93 49,358,151.83

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564
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3. เงินลงทุน   ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาดและตั้งใจจะถือจนครบกําหนด

หุนกู บมจ.บานปู 0.00 15,000,000.00

หุนกู บมจ.การบินไทย 0.00 12,000,000.00

หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.ไออารพีซี 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 0.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.นํ้าประปา 10,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส 25,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม 5,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ. เอ็ม บี เค 10,000,000.00 0.00

รวมเงินลงทุนระยะสั้นท่ีอยูในความตองการของตลาด 50,000,000.00 47,000,000.00

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาดและตั้งใจจะถือจนครบกําหนด

หุนกู บมจ. ปตท. 16,139,864.89 16,195,830.89

หุนกู บมจ. เอ็ม บี เค 0.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ. บานปู 105,000,000.00 35,000,000.00

หุนกู บมจ. การบินไทย 112,000,000.00 100,000,000.00

หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 110,000,000.00 55,000,000.00

หุนกู บมจ. นํ้าประปา 0.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ. ไทยออยล 15,000,000.00 15,000,000.00

หุนกู บมจ. อินโดรามาเวนเจอรส 65,000,000.00 90,000,000.00

หุนกู บมจ. บางจากปโตรเลียม 10,000,000.00 15,000,000.00

หุนกู บมจ. ซีพี ออลล 280,000,000.00 160,000,000.00

หุนกู บมจ.ช.การชาง 150,000,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ 100,000,000.00 100,000,000.00
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ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย

เงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาดและตั้งใจจะถือจนครบกําหนด

หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 155,000,000.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 5,000,000.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.ไมเนอรเนช่ันแนล 55,000,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ. พีทีที โกลบอล 170,000,000.00 170,000,000.00

หุนกู บมจ. บางจาก คอรปอเรช่ัน 50,000,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟา 25,000,000.00 10,000,000.00

หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 25,000,000.00 25,000,000.00

หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรฯ 130,000,000.00 30,000,000.00

หุนกู บมจ.ดีแทคไตรเน็ต 50,000,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ.ราช กรุป 10,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร 25,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 15,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.ไออารพีซี 35,000,000.00 0.00

หุนกู บมจ.บีซีพีจี 140,000,000.00 0.00

หักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนหุนกู บมจ.การบินไทย (5600000.00) 0.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีอยูในความตองการของตลาด 1,847,539,864.89 1,056,195,830.89

เงินลงทุนระยะยาวที่ไมอยูในความตองการของตลาด

พันธบัตรออมทรัพยพิเศษ 100,000,000.00 100,000,000.00

ตั๋วชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 136,000,000.00 136,000,000.00

หุนบริษัท สห.ประกันชีวิต 201,000.00 201,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาวท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 236,201,000.00 236,201,000.00

รวมเงินลงทุนiระยะยาว 2,083,740,864.89 1,292,396,830.89

รวมเงินลงทุน 2,133,740,864.89 1,339,396,830.89

เงินลงุทนในหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีการเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งศาลลมละลายกลาง

ใหฟนฟูกิจการเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563 และคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จํากัด

(มหาชน เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 และรายละเอียดเก่ียวกับแผนฟนฟูกจิการท่ีมีผลกระทบตอสหกรณ เชน

การขยายระยะเวลาไถถอนหุนกู อัตราดอกเบี้ยหุนกูใหม เปนตน
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4. เงินใหกูยืม ประกอบดวย

ป 2563

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินใหกูแกสหกรณสมาชิก 155,346,614.66 358,961,254.01 130,842,960.75 317,850,777.94

รวม 155,346,614.66 358,961,254.01 130,842,960.75 317,850,777.94

5. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ 16,145,906.81 9,908,687.65

เงินยืมเจาหนาท่ีและลูกจาง 90,300.00 0.00

รวม 16,236,206.81 9,908,687.65

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ท่ีดิน 7,495,999.47 7,495,999.47

อาคาร 4,603,000.53 4,603,000.53

เคร่ืองใชสํานักงาน 439,706.20 419,174.00

12,538,706.20 12,518,174.00

หัก คาเสื่อมราคาสะสม 887,217.00 618,476.81

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ- สุทธิ 11,651,489.20 11,899,697.19

7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ตั๋วสัญญาใชเงิน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 64,000,000.00 0.00

ตั๋วสัญญาใชเงิน - ธนาคารทหารไทย 83,000,000.00 0.00

รวม 147,000,000.00 0.00

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมและการค้ําประกันสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 จํานวน 428

ลานบาท ในรอบปมีการกูยืมเงินจากธนาคาร ดังน้ี

1. เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารทหารไทย จํากัด  (มหาชน)  วงเงิน 2,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร

ค้ําประกันโดยคณะกรรมการดําเนินงาน ในรอบปบัญชี  30 กันยายน 2564 สหกรณไมไดใชวงเงินเบิกเกินบัญชีแตอยางใด

ป 2564

บาท บาท
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7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น   ประกอบดวย  (ตอ)

2. เงินกูยืมระยะส้ัน

2.1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกิน 100,000,000.00 บาท โดยมีตั๋วสัญญาใชเงิน เปนเอกสารประกอบ

หลักฐานประกันเปนหุนกู ตามรายละเอียด

1.หุนกู บมจ.นํ้าประปาไทย ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2565 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

2.หุนกู บมจ.บานปู ครั้งท่ี 1/2554 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2566 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

3.หุนกู บมจ.ปตท. ครั้งท่ี 1/2552 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 4,000,000.00 บาท

4.หุนกู บมจ.ปตท. ครั้งท่ี 2/2552 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 7,000,000.00 บาท

5.หุนกู บมจ.ปตท. ครั้งท่ี 2/2552 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

6.หุนกู บมจ.ไทยออยล ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

7.หุนกู บมจ.บางจากปโตรเลียม ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวน 10,000,000.00 บาท

8.หุนกู บมจ.บานปู ครั้งท่ี 1/2557 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2567 จํานวน 5,000,000.00 บาท

9.หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร ครั้งท่ี 2/2558 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวน 5,000,000.00 บาท

10. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2655 จํานวนเงิน 25,000,000.00 บาท

11. หุนกู บมจ.บางจากปโตรเลียม ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป2564 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

12. หุนกู บมจ.เอ็ม บี เค ครั้งท่ี 1/2555 ครบกําหนดไถถอนป 2565 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

13.หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ครั้งท่ี 1/2563  ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2568 จํานวนเงิน 25,000,000.00 บาท

14 .หุนกู บมจ.ซีเค  พาวเวอร ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวนเงิน 25,000,000.00

15.หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส  ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวนเงิน 45,000,000.00

2.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกิน 293,000,000.00 บาท โดยมีตั๋วสัญญาใชเงิน เปนเอกสารประกอบ

หลักประกันเปนหุนกูตามรายละเอียด

1. หุนกู บมจ.ไทยออยล ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

2. หุนกู บมจ.ซีพีออลล ครั้งท่ี 1/2559 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถถอนป 2571 จํานวนเงิน 20,000,000.00 บาท

3. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถถอนป 2570 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

4 หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2572 จํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท

5. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งท่ี 1/2561 ชุดท่ี 5 ครบกําหนดไถถอนป 2573 จํานวนเงิน 30,000,000.00 บาท

6. หุนกู บมจ.อินโดรามาฯ ครั้งท่ี 1/2561 ชุดท่ี 6 ครบกําหนดไถถอนป 2576 จํานวนเงิน 30,000,000.00 บาท

7. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล ครั้งท่ี 1/2559 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2569 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

8. หุนกู บมจ. ช.การชาง ครั้งท่ี 4/2559 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2569 จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

9. หุนกู บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป 2575 จํานวนเงิน 50,000,000.00 บาท

10. หุนกู บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคอล ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถถอนป 2575 จํานวนเงิน 120,000,000.00 บาท

11. พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน อายุ 7 ป จํานวนเงิน 100,000,000.00 บาท
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8. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  ประกอบกวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะส้ันคางจาย 17,832.87 0.00

เงินปนผลคางจาย 172.00 1,928.00

คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 50,000.00 50,000.00

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 15,000.00 15,000.00

ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 10,711,043.03 11,132,867.24

เงินประกันสังคมคางจาย 2,786.00 2,148.00

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 1,500.00 1,300.00

คาประกันความเสียหาย 10,000.00 10,000.00

รวม 10,808,333.90 11,213,243.24

9. เงินกูยืมระยะยาว  ประกอบดวย

ภายใน1 ป เกิน 1 ป ภายใน1 ป เกิน 1 ป

2,000,000.00 19,400,000.00 0.00 7,500,000.00

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,000,000.00 19,400,000.00 0.00 7,500,000.00

ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด  กูยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ใหกับสหกรณสมาชิก จํานวน 3 สหกรณ 

 ณ วันที่  30  กันยายน  2564   มียอดคงเหลือจํานวน 21,400,000.00 บาท

10. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 633,194.31 630,194.31

ทุนการศึกษาอบรม การกุศลฯ 353,321.02 369,821.02

ทุนสวัสดิการเจาหนาที่และลูกจาง 627,839.45 672,957.45

ทุนสะสมเพื่อประกันความมั่นคงฯ 11,671.60 27,203.80

ทุนสะสมเงินบริจาคตามวัตถุประสงค 22,161,442.91 21,880,125.55

 รวม 23,787,469.29 23,580,302.13

   ตั๋วสัญญาใชเงิน

ป 2564 ป 2563

บาท

ถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระ
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t:-J6lf11 'a1br\'a1�Vlr\11� bi;lfJ{l'Vl1 {lf11'ab{l'W 

2.1 rr:rn.Jb'WtJ-:J�eJ'LJeNb�'W'Vl'W 
' 

rrJl:l.Jb'WtJ-:J�e)'LJeN b�'W�€lfl11l.lb� t.l-:J�Vlfl'ailllJ'Vl'W�1b 'U'm1'W '<i11'Wl'W 2,698,258,495.52 
' 

u-1'Vl b�:wt'W 838,860,498.21 '\J1'Vl 'Vl�m�:wt'W{eJt1r1� 45.11 'VJ'W�1b-um1'W�'m1'Vlt1Jbtl'W'VJ'W'UeJ-:J�'Vlmru 
{eJt.Jrl� 26.71 b�'WfU�1f1 fat10� 66.55 b�'Wfl8:W {eJtJrl� 6.25 bbrl�Vl-Q�'W�'W {eJtJrl� 0.49 �VlmilllJ 

' " 
rl11:Wb'WtJ-:J�€l'lleNb�'W'Vl'W�€lrl11:!.Jb�m lJeJ\9l'a1Vl'W�'W�€l'Vl'W 2.74 �€1 1 

' ' 

fl€! 1vfbnm1t11� bbr1��{1-:i e-m \91€l'Ubb 'Vl'W 1 Vlbbri�'Vlmru1 mnru't'i� 
2.3 ;�irr:n:wmmw 1 'Wm'atJ�'Vl11 

f11 'a'U'a� b:JJ'Wf) rum��'Vlfl'aill (9)1:!.J'Vl� f1 bf1tlJ5'��fl'a:W\91 'aTilU tlj:U�'Vlm run 1Vl'Wlil 'U 'al f1 ffJ1 
�vimruil-rr'Wrltl.J.f11�f11'a flllJ fl:W.fl1 cJ 1 'W €1 cJ1 'W 'a� ii'tJ �m n :rl f11'af\1lJ f\:W.fl1 tJ 1 'W� � f11 'aU'Wvi nu ru:U bbrl � 

'I 'I '-' 'I ,;:,, 

2.4 m1v11n1h 
�'Vlmru�1b-um1'W�n1 h�'Vl5 22,615,673.65 tJ7'Vl b�:wt'W�1ntlrieJ'W 8,549,805.18

' 

'\J1'Vl Vi�€! �:wt'W {eJt.Jrl� 60.78 �'Vlmt11:rlm1:wmm1ri'Vl1n1h {eJc.Jrl� 30.36 'LJeN'a1tJ1�1ileJf1bdmbrl� 

• 

�:rlm1�lileJ rn d tJ AeJ b�'Wn8:w ur1� b�'W'fll� 1 n tl7'Vl7 n5m1v1eJ rn dt1�1nmtJ'WeJn:rlm1'1.J1'tJ lil eJ m d t.J�-:it'W 
'U 'U 

rh��-:ie-rn 1 Vl�'Vlmru:rlm1�1.Jfo5m1\ileJf1bdtJ�7m�:wt'W b �eJ1'n�7tJ€lvl b�'W1'll �1 n bbrl� b�'Wfl8:W b �'al� 

3. m1&\1i1\911mbnl"1Jolieii,lbn\91

3.1 rl11:!.Jb'Wt.l-:J�€l'LJ€1-:Jb�'W'Vl'W
'

1 'W'Uru�-n�vimruc1-:i hilJ'UtljVllf\11:W b -wm�eJ'LJeN b�'W'VJ'W J�
. 

� 
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�'U'Vl-r�tl'lJm�Vimru�TW 1 Vi ill b tl'U61 nVi-db�'U 1 vf n bb61� b�'Ui;l-:J'Vl'U 1J�Fil'\J'UtJ-:J hiiliJ ill Vi 7 
V '\I '\J Cj <j V 

1 'Lln1'H�t.lf1bll'UVl-d �1'Un7�m'Vl'Ll�ili:-rnm�'Vl'U�eJ'lJJJ'UJJ i llfleJ Vl'Un'lJeJ-:J'U��'Vln7�'U'Ll1 'VltJ �7flli'l � 7'Ul'U 
'I 'I 'I 'l " 

b�'U 112,000,000.-'U7'Vl zj-:Je) tJ1 'Ll�m'Um�ru� n-il1��Vid'\1111 Vl�eJ-:J��fo n1�-ru{�1 t.l 11illi1€lnb d t.l bb61�1\il� � 

272 6/leJt.lm\ilm�'\J-:i 2012

b1'Ll'Llmli'l m�'\J-:i 

bb6/J1-:J - b6/J�617\ilm�'\J-:J 

m-:Jb'Vl�i 10520 

1'Vl� os-1314-4023 
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f fVimru�'Vl'W�l b 'Ll'W,'.ll'W 2,698,258,495.52 'U1'VI bb 'Vi�-:J�m'lle.M b�'W'Vl'W�l b 'LlWll'W tJ'a�f1el'U\il'-,ltJ 
' ' 

"' .., 
'Vl'Wl 'ael'UVl'W 
' ' 

tJu�i:ilu'U 

168,400,000.00 

1,795,800,000.00 

13,280,303.90 

655,774,000.00 

18,601,048.68 

23,787,469.29 

22,615,673.65 

6.24 

66.55 

0.49 

24.30 

0.69 

0.88 

0.85 

b�'W'Vl'W'IJel-:J?lVlmru�rrnw b �t.1-:J'Wel\9lelfl11�'Vi'd�'W bbrl� b �t.i-:J'Wel�'ll�tl1m 1 'U'Vi:1.J'Wblc.J'W 1 'Wf11'a 
' ' 

�i 'Ll'W5'all'll f)e) tJ�mJ 1 vfmJ1:ann bbrl�tl11 tlrJ-:J'Vl'W 
' <\J ' 

?l'Vimru��'W'Vlf'WtlJ-:ii'W 2,698,258,495.52 'U1'Vl tJ1�f1el'U\i11t.1 

tJu'<\J'<\JU'W 

22,283,629.93 

2,133,740,864.89 

51:+,307,868.67 

36,936.02 

11,651,489.20 

16,237,706.81 

0.83 

79.08 

19.06 

0.00 

0.43 

0.60 

m"a1-il'�'W'Vlf'Wtl1tJn1"a�1 -um1'Wne:i1vfbnv1"a1t.111ii' �n1b 22,615,673.65 'Ul'VI �-:it:-Jri1vf� 

eJ(,)'al t:-JrJ(,)eJ'lJ bb 'Vl'W\9lel�'W'Vlf 'W tl { el t.lrl � 0 .84 f11 'ab� cJ f1bfl'U'Vi'i1?11m "am� cJ f1bfl'U 1\ii' (,)1:1.J f11'Vi'Wvl �'W'Vlf 'W tl 

� 1 'W 1 'Vi ill 'IJ el-:J ffl,1 m rub 'U 'W � 'W 'VI f 'W tl � � fl ru fl1 'W � ' 
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•il1nfrnme:inm'1J50�nu ilm1bbD.:i�1m1mb��m1n1vitl�Vlt11�r1111JftJ��'/JeJll ilm1�m11Dt1J'lllb��

be:inm11J1� n e:itJ0ru'11r11tJt1Tu11n �e:i .:i i1 m 1� �v\' 1 bbe-J'Ll .:itJ'1J1�m ru bb� � n11��mll e-.i� i1 n11 bb�.:i�.:i

nTa'Vl1n1h 

V '\J 

'1Vlmru�fl11ll6'11lll';i111 'Ufl1';i9/11fl11 ';i {e:icJ�� 30.36 '/Je).:J';il 8lvl�e) n b -d' 8 bb�� m'l (9)e)lJ bb 'Vlmnnn11 

�m'WA�eJ-l 

6'1Vlmru�am�rl�eJ.:J9/l1.:Jfl1';ib1'LleJtJ1'Llbnruo/i'1J7'Llf1m.:J 1�8iJeJ\91';i1�1'Ll'Vl'Ll'Vlll'Llb18'1.J 0.12 �el 1
'\J ' ' 

3. fl11UDD�.:J1'Llvl1'lm7':ib1'Ll fll';iDqj'/l �n�el.:J\91';i.:J\911ll'LJelD.:JAllbb��';i�b'U8ll'/JeJ.:J6'1Vlmru

d f111-��18 �1-:J I '1JeJ.:J6'1Vlmru b U'Ll 1 '1J\911llll �'/Jel.:J�D';i��ll11vl18A11 'tl�1 mi'Ll I bb�� e) �m 81 'Ll

1-:J b�'Ll.:JlJD';i�lllru�nl'Vl'W� 11 

5. m1�1cJfi1 Hr�1 cJi11�tJllfll':if!JllflllmcJ 1 'W1'tilnm �m�e:i

272 61JeJ8m�m�0.:i 2012

11'W'Llmtilm�0� ll'/J1.:J-l'/J\91mtilm�0.:i 

n':i.:Jb'Vl�i 10520 
., 

1'Vl1�W\'1 08-1314-4023 

l'W� 25 �tlA�m�J'W 2564

' '

• 
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 เลขานุการฯ การดําเนินงานของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ในปบัญชี 2564 มีกําไรสุทธิ 22,615,673.65 บาท (ย่ีสิบสองลานหก

แสนหนึ่งหมื่นหาพันหกรอยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบหาสตางค)เ พื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 และขอบังคับ

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 26. ดังรายละเอียดดังนี้ 

รายการ  จํานวนเงิน รอยละ 

กําไรสุทธิประจําป พ.ศ. 2564 
 22,615,673.65 100.00 

1 จัดสรรเปนทุนสํารอง (ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)  2,264,193.81 10.01 

2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปของ  30,000.00 0.13 

 สหกรณอัตรารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิแตไมเกินสามหมื่นบาท ตามกําหนดอัตรา    
 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560    
3 จายเปนเงินปนผลตามหุน รอยละ 3.50 ตอป  ของทุนเรือนหุน โดยคิดให  19,024,547.50 84.12 

 ตามสวนแหงระยะเวลา (ป 64 มีทุนเรือนหุน เปนเงิน 655,774,000.00 บาท)    
4 จายเปนเงินเฉลี่ยจายคืนใหกับสมาชิกตามดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีสมาชิกจายให  244,618.87 1.08 

 ชุมนุมสหกรณฯ ในระหวางป  ในอัตรารอยละ  1.25  ของดอกเบ้ียในป 64    
 (ดอกเบ้ียรับเปนเงิน 19,569,511.40 บาท)    
5 จายเปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)  450,000.00 1.99 

6 จายเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล (ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ)  10,000.00 0.04 

 จนกวาจะมีจํานวนรอยละ 10 แหงทุนเรือนหุน    
7 จายเปนทุนการศึกษา  อบรม  การกุศล  และสาธารณประโยชน  50,000.00 0.22 

 (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)    
8 จายเปนทุนสวัสดิการใหแกเจาหนาท่ีและลูกจาง  30,000.00 0.14 

 (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)    
9 จายเปนทุนสะสมเพ่ือประกันความมั่นคงแหงกิจการ  60,000.00 0.27 

 (ไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ)  
   

10 จายเปนเงินเขาสมทบเงินบริจาคตามวัตถุประสงค  452,313.47 2.00 

 (รอยละ 2  ของกําไรสุทธิ)  
   

 
 สรุป   1. จายคืนใหสหกรณสมาชิก 85.20 %  

 
         2. เปนทุนของ ช.น.ส.ท. 12.68 %  

 
         3. อื่น  ๆ 2.12 %  

 
            รวม 100.00 %  

 จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

 

ที่ประชุม  
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  ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 

2564 ขอ 5 (1) บัญญัติใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณขนาดใหญ ตองกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกล

ยุทธในภาพรวมของสหกรณ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอนโยบาย 

ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวม ดังน้ี 

 นโยบาย 

 1. มุงเนนและใหความสําคัญในการใชหลักการบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

ชุมนุมสหกรณทหารใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 2. มุงเนนและใหความสําคัญในเร่ืองของความสมดุลระหวางความปลอดภัยของเงินตนกับผลตอบแทนท่ีไดรับ

จากการฝาก การลงทุน และการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน ภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 3. มุงเนนและใหความสําคัญในเร่ืองของการกูยืมเงินจากสหกรณอื่นและสถาบันการเงิน โดยใหทําการกูยืม

เทาท่ีจําเปนและคํานึงถึงความสามารถในการชําระคืน 

 4. บริหารสภาพคลองใหเกิดความม่ันคงและไดรับผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม 

 5. พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑทางการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับความตองการ ความจําเปน และ

ความสามารถในการชําระหน้ีของสหกรณสมาชิก ตามหลักการใหสินเช่ืออยางรับผิดชอบ 

 6. จัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ

และเจาหนาท่ีของสหกรณ 

 7. จัดใหมีระบบควบคุมภายในและระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ มีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  และ

เกณฑการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานในทุกขั้นตอน 

 8. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 

 9. สงเสริมการพัฒนาบุคคลกรสายปฏิบัติติการ ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานในแตละตําแหนง 

 10. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานในชุมนุมสหกรณทหาร 

 11. สนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรขององคกร ใหมีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

 12. สงเสริมใหมีความรวมมือในลักษณะเครือขายระหวางชุมนุมสหกรณกับสหกรณ และสหกรณกับสหกรณ ท้ัง

ในดานการบริหารจัดการและดานวิชาการ 

 13. จัดใหมีการเตรียมความพรอมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิต ิ

 ทิศทาง 

 “วิสัยทัศน” 

 เปนองคกรกลางในการสงเสริมสนับสนุนใหสหกรณออมทรัพยทหารดําเนินธุรกิจรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันตามหลักการสหกรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  “พันธกิจ” 

 1. ใหบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความม่ันคง ทันสมัย และมีความหลากหลาย 

 2. สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณทหาร และสหกรณออมทรัพยทหาร 

  3. พัฒนาบุคคลกรของชุมนุมสหกรณทหาร และสหกรณออมทรัพยทหารใหมีความรูความเช่ียวชาญ ดาน

วิชาชีพสหกรณ 

  4. สงเสริมสนับสนุนใหสหกรณออมทรัพยทหาร และสหกรณอื่น ดําเนินธุรกิจรวมกัน 

  5. เสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานราชการและเครือขายขบวนการสหกรณ ในการสรางความเขมแข็ง 

และความเช่ือม่ันศรัทธา 

 เปาหมายเชิงกลยุทธ 

 1. สหกรณสมาชิกมาใชบริการธุรกรรมทางการเงินกับชุมนุมสหกรณทหารเพ่ิมมากขึ้น และมีสหกรณสมาชิกใช

บริการธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมขั้นอีก ไมต่ํากวา 20 สหกรณ ภายในป 2567 

      2. ทําการประชาสัมพันธชุมนุมสหกรณทหาร ไปยังสหกรณออมทรัพยทหารท่ียังไมไดเปนสมาชิก และมี

สหกรณออมทรัพยทหารสมัครเปนสมาชิก ไมต่ํากวา 6 สหกรณ ภายในป 2567 

  3. สหกรณอื่นมาดําเนินธุรกิจกับชุมนุมสหกรณทหารเพ่ิมมากขึ้น และมีสหกรณอื่นดําเนินธุรกิจกับชุมนุม

สหกรณเพ่ิมขั้นไมต่ํากวา 5 สหกรณ ภายในป 2567 

 จึงขอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 

ที่ประชุม 
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  ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 

2564 ขอ 5 (7)  บัญญัติใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณขนาดใหญ ตองกําหนดนโยบายและแผนการฝาก การลงทุน 

การกูยืม และการค้ําประกัน เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอนโยบายและ

แผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืม และการค้ําประกัน ดังน้ี 

 1. มุงเนนและใหความสําคัญ ในเร่ืองของความสมดุล ระหวางความปลอดภัยของเงินตนกับผลตอบแทนท่ี

ไดรับจากการฝากและการลงทุน ภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 2. จัดใหมีกระบวนการฝากและการลงทุนท่ีชันเจน โปรงใส แบงความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

ลักษณะถวงดุลกันและกัน และมีระบบตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดการฝากและการลงทุน

อยางเครงครัด 

 3. จัดใหมีการทบทวน และประเบินการจัดสรรเงินฝากและเงินลงทุนทุกป หรือเม่ือมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญ 

 4. จัดใหมีการกระจายการฝากและการลงทุน เพ่ือลดความเสียงและเพ่ิมโอกาส ในการสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุน 

 1. ใหความสําคัญกับการกูยืมและการค้ําประกัน โดยใหทําการกูยืมและค้ําประกันเทาท่ีจําเปน เพ่ือนํามาใช

เปนทุนในการดําเนินงานและรองรับความเสี่ยงทางดานสภาพคลองท่ีเหนือความคาดหมาย 

 2. การกูยืมและการค้ําประกัน ใหทําการกูยืมจากจากธนาคารพาณิชยท่ีไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมไวแลว โดยใชใบ

หุนกูเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

 3. จัดใหมีกระบวนการกูยืมและการค้ําประกันท่ีชัดเจน โปรงใส แบงความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในลักษณะถวงดุลกันและกัน และมีระบบตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดการกูยืมและการค้ํา

ประกันอยางเครงครัด  

 4. จัดใหมีการทบทวน และประเมินการกูยืมและการค้ําประกันทุกปหรือเม่ือมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

  ไมมีการนําเงินไปฝากสหกรณอื่น 

   นําเงินไปลงทุนในหุนกู จํานวน 800 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันการไปกูยืมเงิน

จากธนาคารพาณิชย และกรณีสหกรณสมาชิกไมกูยืมเงิน 

  กูยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยโดยใชหลักทรัพยค้ําประกัน วงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท

เพ่ือใชในการบริหารสภาพคลอง 

  นําใบหุนกูใบไปค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย จํานวน 1,200 ลานบาท  

 จึงขอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

 

ที่ประชุม 



- 88 -

4.5.1 แผนงานที่จะดําเนินการในป 2565 
เลขานุการฯ ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 49 (11) ขอ 57 (6) คณะกรรมการดําเนินการขอ

เสนอแผนงานที่จะดําเนินการในป 2565 ดังน้ี 
1. แผนงานดานการเงิน

1.1 รณรงคใหสหกรณสมาชิกถือหุนใหครบตามเกณฑขอบังคับ โดยใหมีทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 100 ลานบาท

1.2 ใหบริการเงินรับฝากแกสหกรณสมาชิก โดยใหมียอดเงินรับฝากเฉล่ียตอเดือน 1,795 ลานบาท

1.3 ใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิก โดยใหมียอดเงินกูคงเหลือ เฉล่ียตอเดือน 515 ลานบาท

1.4 ลงทุนในหลักทรัพยตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณีไมมีสหกรณสมาชิกกูยืมเงิน

2 แผนงานดานขบวนการสหกรณ 

2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรมใหกับสหกรณสมาชิกในพื้นที่ จํานวน 6 พื้นที่ งบประมาณ 300,000 บาท 

2.2 จัดสัมมนาวิชาการใหกับสหกรณสมาชิก จํานวน 1 ครั้ง งบประมาณ 300,000 บาท 

2.3 จัดชุดไปชี้แจงในวันที่สหกรณสมาชิก ประชมุเพื่อสมัครเปนสมาชิก ช.น.ส.ท. งบประมาณ 100,000 บาท 

3 แผนงานดานการเรียนรูและพัฒนา 

- จัดสงคณะกรรมการและฝายจัดการเขารับการอบรม เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวง และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 100,000 บาท 

4 แผนงานดานการลงทุนในอาคารและที่ดิน 

4.1 จัดทําหลังคาดาดฟา เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยบนดาดฟา งบประมาณ 200,000 บาท 

4.2 จัดซ้ือที่ดินติดกับสํานักงานดานหลัง จํานวน 55 ตารางวา เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยและรองรับภาระงานที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต งบประมาณ 5,500,000 บาท 

4.3 สรางรั้วและปรับปรุงประตูทางเขา เพื่อกําหนดแนวที่ดินซ้ือใหมและปรับปรุงประตูทางเขาใหมีความเหมาะสม 

งบประมาณ 500,000.00 บาท 

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม 
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 4.5.2 ประมาณการรายรับรายจายประจําป 2564 

เลขานุการฯ ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 49 (11) ขอ 57 (6) คณะกรรมการดําเนินการขอ

เสนอประมาณการรายรับและรายจายประจําป 2565   ดังน้ี 

ประมาณการรายรับและรายจายประจําป 2565 

1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน 2565 

รายการ 
ป 2564 ป 2565 

หมายเหต ุ
ประมาณการ รับ - จายจรงิ ประมาณการ 

รายรับ 

1. ดอกเบี้ยเงินใหกู 19,000,000.00 19,569,511.40 20,000,000.00 ยอดเงินใหกูคงเหลือเฉลี่ย 

ตอเดือน 515 ลานบาท 

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 20,000.00 19,894.21 20,000.00 เฉพาะเงินจําเปนตองคาง 

บัญชี 

3. ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 49,000,000.00 54,903,679.29 78,000,000.00 ซื้อทดแทนที่หมดอายุ 

และซื้อเพิ่มกรณีสหกรณ 

สมาชิกไมกูยืมเงิน 

4. ผลตอบแทนจากการลงทุน 0.00 2,247.18 2,500.00 เงินปนผลจากการถือหุน 

บ. สหประกันชีวิต

5. คาธรรมเนียมแรกเขา 4,000.00 1,000.00 1,500.00 รับสมาชิกเพิ่ม 3 สหกรณ 

6. รายไดอื่น 120,000.00 453,636.82 120,000.00 คาเชาสํานักงาน 

รวมรายรับ 68,144,000.00 74,949,968.90 98,144,000.00 

รายจาย 

1. ดอกเบ้ียจาย

1.1 เงินรับฝาก 39,000,000.00 39,605,278.16 49,000,000.00 ยอดเงินรับฝากเฉลี่ย 

ตอเดือน 1,795 ลานบาท 

1.2 เงินกูยืม (ธนาคาร) 3,000,000.00 3,571,654.73 5,000,000.00 เปดวงเงินกูเพิ่ม เพื่อให 

บริการเงินกูแกสหกรณ 

สมาชิก 

1.3 ตั๋วสัญญาใชเงิน 200,000.00 258,750.11 260,000.00 ตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 3 

สหกรณ 

รวมดอกเบี้ยจาย 42,200,000.00 43,435,683.00 54,260,000.00 

2. คาใชจายดําเนินงาน

2.1 เงินเดือนเจาหนาที่ 1,428,300.00 1,248,300.00 1,434,000.00 เจาหนาที่ จํานวน 5 คน 

2.2 เงินคาตอบแทน 366,000.00 324,000.00 345,000.00 สําหรับ ผจก. และเจาหนาที ่

2.3 คาเบี้ยประชุม 260,000.00 217,400.00 330,000.00 สําหรับกรรมการ อนุ 

กรรมการ และที่ปรึกษา 
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รายการ 
ป 2564 ป 2565 

หมายเหต ุ
ประมาณการ รับ - จายจริง ประมาณการ 

2.4 คาพาหนะกรรมการ 200,000.00 21,900.00 200,000.00 สําหรับกรรมการที่อยู 

ตางจังหวัด 8 คน และ 

ที่ปรึกษา 

2.5 คาไฟฟา/นํ้าประปา 60,000.00 47,924.26 60,000.00 ที่ตั้งสํานักงานใหม 

2.6 คาใชจายในการประชุมใหญ 300,000.00 313,563.32 300,000.00 จายคาอาหาร/อาหารวาง 

และคาพาหนะผูเขารวม 

ประชุม 

2.7 คาตรวจสอบกิจการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ผูตรวจสอบกิจการจํานวน 

1 ราย 

2.8 คาสอบบัญชี 50,000.00 50,000.00 90,000.00 ผูสอบบัญชีจํานวน 1 ราย 

2.9 คาบํารุงรักษาทรัพยสิน 100,000.00 32,025.00 100,000.00 จายคาซอมทรัพยสิน 

2.10 คารับรอง 20,000.00 15,307.00 20,000.00 คาอาหารวางประชุม 

กรรมการ 

2.11 คาของใชสํานักงาน 100,000.00 101,946.76 100,000.00 ใชในงานธุรการ 

2.12 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 40,000.00 3,925.28 40,000.00 ใชจัดทําจดหมายขาว 

และงานธุรการ 

2.13 คาไปรษณีย 20,000.00 16,460.00 20,000.00 ใชในงานธุรการ และ 

ติดตอกับสหกณสมาชิก 

2.14 คาโทรศัพท 15,000.00 12,789.10 15,000.00 ใชในงานธุรการ และ 

ติดตอกับสหกณสมาชิก 

2.15 คาธรรมเนียมตาง ๆ 15,000.00 15,624.55 20,000.00 การโอนเงินตาง  ๆ

2.16 คาถายเอกสาร 20,000.00 5,965.00 20,000.00 ใชในงานธุรการ 

2.17 คาหนังสือพิมพ, วาระสาร 3,000.00 600.00 3,000.00 เพิ่มพูนความรู 

2.18 คาพาหนะนําสาร 60,000.00 57,553.00 60,000.00 ใชในงานธุรการ และ 

ติดตอกับธนาคาร 

2.19 เงินสมทบประกันสังคม, 42,126.00 21,860.00 40,000.00 เปนไปตามกฎหมาย 

กองทุนทดแทน แรงงาน 

2.20 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 100,000.00 146,040.76 200,000.00 คาใชจายที่ไมอยูใน 

หมวดที่ตั้งไวเน่ืองจาก 

มีอาคารสํานักงานใหม 
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รายการ 
ป 2564 ป 2565 

หมายเหต ุ
ประมาณการ รับ - จายจริง ประมาณการ 

2.21 เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที ่ 262,170.00 257,180.00 302,000.00 เปนไปตามกฎหมาย 

แรงงาน 

2.22 คาเสื่อมราคา 300,000.00 268,740.19 300,000.00 สําหรับอาคารสํานักงาน 

และคุรุภัณฑ 

2.23 คาสัมมนาสหกรณสมาชิก 600,000.00 89,508.03 600,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัด 

ในพื้นที ่ กิจกรรมของสหกรณ 

สมาชิกในพื้นที ่6 พื้นที ่

2.24 คาเผื่อการปรับมูลคาการลงทุน 0.00 5,600,000.00 5,600,000.00 เปนวิธีปฏิบัติทางบัญชี 

หุนกูการบินไทย  สําหรับสหกรณที่มีเงิน 

ลงทุนในหุนกูการบินไทย 

2.25 คาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 0.00 0.00 500,000.00 เปนไปตามกฎหมาย 

แรงงาน 

รวมคาใชจายดําเนินงาน 4,391,596.00 8,898,612.25 10,729,000.00 

รวมรายจาย 46,591,596.00 52,334,295.25 64,989,000.00 

รายรับสูงกวารายจาย 21,552,404.00 22,615,673.65 33,155,000.00 

งบลงทุน 

1. ที่ดินติดกับสํานักงานดานหลัง 5,000,000.00 0.00 5,500,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย 

และรับภาระงานที่จะ 

เกิดข้ึนในอนาคต 

2. หลังคาดาดฟาอาคารสํานักงาน 200,000.00 0.00 200,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย 

บนดาดฟา 

3. สรางรั้วและจัดทําประตูทางเขา 0.00 0.00 500,000.00 เพื่อกําหนดแนวที่ดินที่ซื้อใหม 

รวมงบลงทุน 5,200,000.00 0.00 6,200,000.00 

หมายเหตุ 1. ดอกเบี้ยจายใหถือตามความเปนจริง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประมาณเงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกู และการปรับอัตรา
ดอกเบี้ย 

2. งบประมาณรายจายทั้งหมด ขออนุมัติถัวจายได ยกเวนงบลงทุน
3. กรณีขึ้นปงบประมาณใหมขออนุมัติจายไมเกิน  20%  ของงบประมาณเดิมเพื่อใหงานประจําดําเนินการไดอยาง

ตอเน่ือง

ที่ประชุม 
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  ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด พ.ศ. 2545 ขอ 16. ระบุวา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนด

วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 

 ในป พ.ศ. 2564 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดรับอนุมัติใหถือใชวงเงินกูยืม หรือค้ําประกัน ในวงเงิน 652 

ลานบาท ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามหนังสือท่ี กษ 1110/844 ลงวันท่ี 17 มี.ค. 64 

 สําหรับป 2565 น้ี ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด มีทุนเรือนหุน จํานวน 655,774,000.00 บาท และทุนสํารอง 

จํานวน 18,601,048.68 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 674,375,048.68 บาท ซ่ึงวงเงินค้ําประกันและกูยืม กําหนดไดไมเกิน 1.5 

เทาของทุนเรือนหุนบวกทุนสํารอง (1.5 เทาของทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองเทากับ 1,011,562,573.02 บาท) 

 คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 มีมติ

เห็นชอบให ช.น.ส.ท. ถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันในป 2565 วงเงิน 1,000,000,000.00 บาท 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

 
 
ที่ประชุม      
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 เลขานุการฯ ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ขอ 71. การ

เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ กําหนดไววาใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากผูแทนสหกรณสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่มี

ความรูความสามารถเหมาะสมจํานวนหน่ึงคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหน่ึงนิติบุคคล เปนผูตรวจสอบกิจการของ

ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เปนการประจําป 

 สําหรับในป 2565 ช.น.ส.ท. ไดประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณา

เลือกต้ัง โดยมีผูสมัคร จํานวน 3 ราย คือ 

 

 

 จึงขอใหที่ประชุมใหญ เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565 

 

ท่ีประชุม       
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  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดกําหนดวา “สหกรณใดท่ีมีทุนดําเนินการตั้งแต 50 ลานบาท กําหนดให

ท่ีประชุมใหญพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป และกําหนดคาตอบแทน แลวเสนอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือแตงตั้งใหเปน

ผูสอบบัญชีของสหกรณตอไป ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 

 ในป 2564 ท่ีประชุมใหญไดมีมติเลือก นายสุพัฒน ศานติรัตน เปนผูตรวจสอบัญชี ประจําป 2564 โดยมี

คาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี 50,000.00 บาท 

 สําหรับในป 2565 มีผูเสนอบริการตรวจสอบบัญชี จํานวน 1 ราย ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนไวกับ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ คือ นาย ยุทธพงษ งามวิชานน โดยมีคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี 90,000.00 บาท 

รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญช ี

 - การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบดวยตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง และมอบหมายใหผูชวยผูสอบบัญชีเขา

ตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน อยางนอยปละ 2 คร้ังไมนอยกวา 2 วันทําการ 

 - การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ระหวางป รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณกําหนด 

 - ใหคําแนะนําดานบริหารการเงินการบญัชีท่ี เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ 

 - ประสบการณเคยตรวจสอบ สอ. กองบิน 1 สอ.ศูนยฝกสุนัขทหาร สอ. ขาราชการกองบิน 4 สอ. กรมอู

ทหารเรือ สอ.คานอิงคยุทธ ฯลฯ ดังน้ัน คณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ชุดท่ี 40 ในการประชุม

ประจําเดือนธันวาคม คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติใหเสนอขอมูลของผูสอบบัญชี

ภาคเอกชนท่ียื่นขอเสนอ เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2565 

 ใหท่ีประชมุใหญสามัญประจําปพิจารณาอนุมัติ 

  

ที่ประชุม     
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  รายงานตามมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดมีมติในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2562 

เม่ือวันท่ีไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  และมติ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ จึงออกประกาศ มีขอความสําคัญดังน้ี  

 ขอ 3. เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปน้ี  

 (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 

 (2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลัก

หลัง หรือรับอาวัล  โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงสถาบัน

คุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงิน และดอกเบี้ย 

 (5)   ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายในโครงการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย พ.ศ.2540  และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือตั้งแต

ระดับ A-  ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (6) หุนกูท่ีมีหลักประกัน  หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือตั้งแตระดับ A- 

ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูใน

การกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 (8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 

 ขอ 4. การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7)  รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ  และตองผานการ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ฯลฯ 

 อน่ึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด มีทุนสํารองจํานวน 18,601,048.68 บาท 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารการลงทุนของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และไดรับ

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการของชุมนุม

สหกรณทหาร จํากัด นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย ตามขอ 3 (7)  ไดไมเกิน 18,000,000.00 บาท 

ที่ประชุม 
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 สืบเน่ืองจากกฎกระทรวง วาดวยการดําเนินงาน และการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย 

และสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ทําให ช.น.ส.ท. เปนสหกรณขนาดใหญ และตองดําเนินการแกไขขอบังคับ ใน 4 เร่ือง 

คือ อํานาจหนาท่ีเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสหกรณขนาดใหญ การตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การตั้ง

คณะอนุกรรมการการลงทุน และการตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการไดดําเนินการแกไขขอบังคับ เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา ดังน้ี 

ขอ 57/1… ไมม ี ขอ 57/1 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่ - เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง

ดังตอไปนี้ดวย 

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมาย

เชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพ่ือเสนอ 

ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับ 

ดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม 

นโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 

(2) จัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม

ของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการ 

จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที ่

ของสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของ 

สหกรณ 

(3) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณ 

โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยง 

ดานสินเชื่อการลงทุน สภาพคลอง และ 

ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดใหมีการทบทวน 

นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการ 

ดําเนินการดังกลาวใหที่ประชุมใหญทราบ 

(4) กํากับดูแลฝายจัดการใหจัดการงาน

ของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนิน 

กิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและ 

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

(5) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 

(6) กํากับดูแลใหฝายจัดการรายงานเร่ืองที่

สําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการอยาง 

รวดเร็วและมีกระบวนการนําเสนอขอมูล 

และขอเท็จจริงอยางครบถวนเพ่ือให 

คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอํานาจ 

หนาที่ไดอยางสมบูรณ 

(7) กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการ

ฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณิอ่ืนและ 

สถาบันการเงิน และการค้ําประกันเพ่ือเสนอ 

ตอทีป่ระชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัต ิ
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ขอ 57/1… ไมม ี (ตอ)    (8) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจ  

 หนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ตาม  

 ความจําเปน  

    (9) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดทําและ  

 เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือ  

 แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที ่  

 แทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยให  

 สมาชิกไดรับทราบแลสามารถตรวจสอบได  

    (10) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดสง  

 ขอมูลและรายงานตาง ๆ ตามกฎหมายวา  

 ดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  

 ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

    (11) ปฏิบัติตามแลกํากับดูแลสหกรณให  

 ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและ  

 กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  

    การจัดสงขอมูลและรายงานตาม (10)   

 นายทะเบียนสหกรณจะกําหนดให  

 ดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได  

ขอ 57/2…   ไมม ี ขอ 57/2  คณะอนุกรรมการบริหารความ  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

 เสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง  

 กรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการ  

 บริหารความสี่ยงจํานวน 3 คน โดยใหม ี  

 ตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและ  

 เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ  

    คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้ง  

 บุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนที ่  

 ปรึกษาคณะอนุกรรมการได  

    คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยู  

 ในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของ  

 คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้ง  

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น  

    ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการ  

 ประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย  

 และใหประธานอนุกรรมการบริหารความ  

 เสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  

    ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร  

 ความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไม  

 นอยกวาก่ึงหนึ่งชองจํานวนอนุกรรมการ  

 ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  

    ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการ  

 การลงทุนใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ  

 ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา  
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ขอ 57/3…   ไมม ี ขอ 57/3  อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรม  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

 การบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการ  

 บริหารความเสี่ยงมีอํานาจและหนาที ่  

 ดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ   

 มติ หรือคําสั่งของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ  

 ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี ้  

    (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบาย  

 การบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอ  

 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา โดย  

 ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน   

 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุนสภาพคลอง   

 ปฏิบัติการและดานอ่ืน ๆ ใหสอดคลองกับกล  

 ยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัต ิ  

    (2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการ   

 ใด ๆ ที่เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความรับ  

 ผิดชอบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

    (3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และ   

 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับ  

 การบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหกระบวนการ  

 บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ  

 ประสิทธิผล  

    (4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุง   

 แกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่ม ี  

 นัยสําคัญใหแกคณะกรรมการดําเนินการ   

 เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของ  

 สหกรณ  

    (5) กํากับดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกับ   

 การบริหารความเสี่ยง  

    (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให   

 คณะกรรมการดําเนินการและตอที่ประชุม  

 ใหญทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงาน  

 ประจําป  

    (7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ   

 ดําเนินการมอบหมาย  

ขอ 57/4…   ไมม ี ขอ 57/4  คณะอนุกรรมการการลงทุน ให - เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

 คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ  

 ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการการลงทุน  

 จํานวน 3 คน และตองไมมีกรรมการ  

 ดําเนินการที่เปนคณะอนุกรรมการบริหาร  

 ความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยใหม ี  

 ตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและ  

 เลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเปนอนุกรรมการ  

    คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้ง   

 บุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนที ่  

 ปรึกษาคณะอนุกรรมการได  
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ขอ 57/4…   ไมม ี (ตอ)    คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูใน   

 ตําแหนงไดเทากัน กําหนดเวลาของ  

 คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะ  

 อนุกรรมการการลงทุนนั้น  

    ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกัน  

 ตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน  

 เดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอยและให  

 ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือ  

 เลขานุการนัดเรียกประชุมได  

    ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน  

 ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง  

 หนึ่งชองจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะ  

 เปนองคประชุม  

    ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการ  

 การลงทุนใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ  

 ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา  

ขอ 57/5…   ไมม ี ขอ 57/5  อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรม - เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

 การการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการ  

 ลงทุนมีอํานาจและหนาที่ดําเนินการตาม  

 กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่ง  

 ของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซ่ึงรวมทั้งใน  

 ขอตอไปนี้  

    (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบาย  

 และแผนเก่ียวกับการการลงทุนประจําปให  

 สอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความ  

 เสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการ  

 ดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอใหที่ประชุม  

 ใหญอนุมัต ิ  

    (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและ  

 แผนจัดการลงทุนภายใตขอบเขตที ่  

 คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

    (3) ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแล  

 ผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการ  

 ควบคุมภายในที่เหมาะสม  

    (4) กํากับดแูลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกับ  

 การลงทุน  

    (5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะ  

 กรรมการดําเนินการทราบและรายงานผล  

 ปฏิบัติงานใหที่ประชุมใหญทราบในรายงาน  

 ประจําป  

    (6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ  

 ดําเนินการมอบหมาย  
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ขอ 71. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ ขอ 71. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุม -  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน 

เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก หรือ ใหญเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก หรือ สหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ 

บุคคลภายนอกที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม  บุคคลภายนอกที่มีความรู ความสามารถ สหกรณ 2563 

จํานวนหนึ่งคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่งนิต ิ เหมาะสม   

บุคคลเปนผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ     

เปนการประจําป   

   

   

ขอ 72. การดํารงตําแหนงและการพนจาก   ขอ 72. การดํารงตําแหนงและการพน -  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน 

ตําแหนงผูตรวจสอบกจิการ จากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ สหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ 

   (1) ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงได สหกรณ 2563 

คราวละหนึ่งปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ เมื่อ  

ครบกําหนดเวลาแลวหากยังไมมีการเลือกตั้ง  

ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ  

คนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนผูตรวจสอบ  

กิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าได  

   (2) การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ   

ผูสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยาง  

ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้  

         (ก) ถึงคราวออกตามวาระ   

         (ข) ตาย   

         (ค) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือ  

ยื่นตอประธาน คณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ  

คณะกรรมการการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี  

         (ง) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอด  

ถอนผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือ  

นิติบุคคลออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล  

         (จ) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาด  

คุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบ  

นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

   (3) กรณีผูตรวจสอบกิจการ ไดพนจากตําแหนง  

ดวยเหตุตามขอ 72 (2) (ข) (ค) (ง) (จ) ใหผูตรวจ  

สอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะ  

เวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือ  

จนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม”  
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ขอ 72. การดํารงตําแหนงและการพนจาก  

ตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  (ตอ)  

  

  

  

  

  

  

   

ขอ 73. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผู ขอ 73. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ -  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน 

ตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจ ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ 

หนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของชุมนุม มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ สหกรณ 2563 

สหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี ้ สหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน  

   (1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน การบัญช ีและดานปฏิบัติการในการดําเนิน  

และการเงิน  ตลอดจนสินทรัพย หนี้สิน และทุน ธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ  

ของชุมนมุสหกรณเพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริง สหกรณ รวมถึงการประเมินผลการควบคุม  

ของชุมนุมสหกรณ ภายใน การรักษาความปลอดภัยของขอมูล  

   (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองขอการ สารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบ  

ดําเนนิธุรกิจแตละประเภทของชุมนุมสหกรณ เพ่ือ ในเร่ืองตาง ๆ ดังนี ้  

ประเมินผลและอาจใหขอเสนอแนะแกคณะกรรม    (1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก  

การดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่อ่ืน ๆ ของ บัญชีเพ่ือใหเปนไปตามแบบและรายการที ่  

ชุมนุมสหกรณทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติใน นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

กิจการนั้น ๆ    (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและ  

   (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ ประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรม  

เจาหนาที่ และลูกจางของชุมนุมสหกรณตลอดจน การดําเนินการสหกรณเพ่ือใหขอสังเกตและ  

หนังสือสัญญาจาง และหลักประกัน ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงาน  

   (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการ ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณให  

ใชจายเงินตามงบประมาณของชุมนุมสหกรณ  เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ  

ขอสังเกต ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และ ของสหกรณ  

สามารถปฏิบัติไดจากที่ประชุมใหญ    (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของ  

   (5) ติดตามผลการดําเนินงานคณะกรรมการ สหกรณเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  

ดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  นายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบ  

ขอบังคับ ระเบียบ  ตลอดจนมติตาง ๆ ของ ของสหกรณ รวมถึงคําสัง่ของสวนราชการที ่  

คณะกรรมการดําเนินการ กํากับดูแลกําหนด ใหตองปฏิบัติ  

   (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ     (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการ  

ระเบียบ  ตลอดจนมติและคําสั่งของชุมนุมสหกรณ  ควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ  

หรือกิจการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวา วิเคราะหและประเมินผลความมปีระสิทธ ิ  

จะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของชุมนุม ภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพ่ือให  

สหกรณ การใชทรัพยสินเปนไปอยางเหมาะสมและ  

     ใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกและชี้แจง คุมคา  

ขอความหรือขอมูลในเร่ืองเก่ียวกับกิจการของ ขอ 73/1 คณะผูตรวจสอบกิจการตอง  

ชุมนุมสหกรณใหแกผูตรวจสอบกิจการตามความ กําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอ  

ประสงค รายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดาน ในเร่ือง  
 ดังตอไปนี ้  
   
   



- 102 - 
 

     ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบพบ    (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ใหคณะ  

ขอบกพรองซ่ึงควรไดรับการแกไข และไดแจง ผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ  

ขอบกพรองใหผูที ่ เ ก่ียวของทราบแลว แตมิ ได รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการเปด  

รับความรวมมือหรือมิไดแกไขขอบกพรอง เผยรายการในงบการเงินของสหกรณเปนไป  

ตามที่ตรวจสอบพบนั้น ถาผูตรวจสอบกิจการ โดยถูกตอง และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประ  

เห็นวาหากปลอยไวจะเกิดผลเสียหายแกชุมนุม กาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัต ิ  

สหกรณหรือสหกรณสมาชิกโดยสวนรวม ให ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดตรวจสอบการ  

ผูตรวจสอบกิจการรายงานตอที่ประชุมใหญหรือ จัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน  

นายทะเบียนสหกรณเพ่ือทราบหรือสั่งการตาม ครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบ  

อํานาจหนาที ่ เปนประจําทุกเดือน รวมทั้งไดมีการจัดสง  

     ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ ขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและ  

ตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการใน รายการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และใหเสนอ    (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให  

ผลการตรวจสอบกิจการประจําปตอที่ประชุมใหญ คณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกล  

ของชุมนุมสหกรณดวย ยุทธดานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับ  

     ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการจงใจกระทําการ  นโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอ  

หรือประมาทเลินเลอ หรืองดเวนกระทําการใน รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการ  

การปฏิบัตหินาที่ของตน ทําใหเสื่อมเสียหรือ กําหนดนโยบายและการวางกลยุทธการ  

เกิดความเสียหายตอชุมนุมสหกรณ ผูตรวจ บริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงดาน  

สอบกิจการตองรับผิดชดใชคาเสื่อมเสียหรือ  สินเชื่อความเสี่ยงดานการลงทุน ความเสี่ยง  

เสยีหายใหแกชุมนุมสหกรณตามกฎหมาย ดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการ  

 ปฏิบัติการ เปนตน เพ่ือใหการบริหารความ  

 เสี่ยงของสหกรณเปนไปตามนโยบายที ่  

 กําหนดไว  

    (3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อให  

 คณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ  

 รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการให  

 สินเชื่อประเภทตาง ๆ ของสหกรณเปนไป  

 ตามนโยบายดานสินเชื่อที่วางไวสามารถ  

 ประเมินติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจ  

 เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้  

 ไดตามกําหนดในสัญญาตรวจสอบการวางกล  

 ยุทธและระบบปฏิบัติการเปนไปตามนโยบาย  

 ดานสินเชื่อและหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  

 กฎกระทรวง  

    (4) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน   

 ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ  

 เสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการ  

 กําหนดนโยบายดานการลงทุน การลงทุน  

 ของสหกรณตองอยูภายใตนโยบายที่กําหนด  

 และเปนไปตามกฎหมายสหกรณและได  

 ดําเนินการภายใตการกําหนดในกฎกระทรวง  
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    (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ให  

 คณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ  

 รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนด  

 นโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหาร  

 ความเสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ การ  

 ดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กําหนด  

 ในกฎกระทรวง  

      กรณีพบการทุจริต การขัดแยงทางผล  

 ประโยชนหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอง  

 ที่สําคัญในระบบการควบคุมภายในการฝาฝน  

 กฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  

 การฝาฝนระเบียบคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ  

 คณะผูตรวจสอบกิจการตองเปดเผยไวใน  

 รายงานผลการตรวจสอบกิจการและนําเสนอตอ  

 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและ  

 ที่ประชุมใหญ  

 ขอ 73/2 ผูตรวจสอบกิจการมีหนาทีต่รวจสอบ  

 เพ่ือใหแนใจวา หนังสือจากสวนราชการที่ม ี  

 หนาทีกํ่ากับดูแลสหกรณ และจากผูสอบบัญชี  

 สหกรณที่แจงขอสังเกตหรือขอบกพรองเก่ียวกับ  

 การดําเนินงานของสหกรณไดรับการพิจารณา  

 แกไขแลว  

 ขอ 73/3 ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงาน  

 ผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร  

 เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกตและ  

 ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเสนอตอที่ประชุม  

 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและที ่  

 ประชุมใหญของสหกรณโดยใหเสนอผลการ  

 ตรวจสอบกิจการดังตอไปนี้  

    (1) รายงานผลตรวจสอบกิจการประจําเดือน  

 ใหเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใน  

 การประชุมประจําเดือน  

    (2) รายงานผลตรวจสอบกิจการประจําปให  

 เสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณ  

    (3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณี  

 เรงดวน ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามี  

 เหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับ  

 สหกรณ หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไป  

 ตามกฎหมายระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือ  

 คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ  

 ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณ  

 ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและ  

 สหกรณ ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการ  

 ตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนิน  

 การสหกรณทันท ี  
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      ใหจัดสงสําเนารายงานตามวรรคหนึ่งตอ  

 สํานักงานตรวจบัญชีและสํานักงานสหกรณ  

 จังหวัดหรือสํานักงานสงเสริมสหกรณ  

 กรุงเทพมหานครโดยเร็ว  

 ขอ 73/4 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผล  

 การดําเนินงานการแกผลการดําเนินการ  

 แกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงาน  

 ผลการติดตามการแกไขขอบกพรอง  

 ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการ  

 ตรวจสอบกิจการดวย  

 ขอ 73/5 ใหผูตรวจสอบกิจการเขารวม  

 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขา  

 รวมประชุมใหญเพ่ือชี้แจงรายงานผลการ  

 ตรวจสอบกิจการตอทีป่ระชุม  

 ขอ 73/6 ใหสหกรณกําหนดขอบเขตความ  

 รับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการไวใน  

 ขอบังคับของสหกรณ  

      กรณีผูตรวจสอบกิจการฝาฝนไมปฏิบัติ  

 ตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหสหกรณไดรับความ  

 เสียหายการพิจารณาความรับผิดชอบผูตรวจ  

 สอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ   

 ขอ 73/7 ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปนี ้  

    (1) อํานวนความสะดวก ใหความรวมมือ  

 แกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคําชีแ้จงตอบขอ  

 ซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสาร  

 หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ  

 เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบกิจการ  

    (2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมให  

 ผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ  

 กิจการประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญให  

 ผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรม  

 การดําเนินการสหกรณทุกคร้ัง  

    (3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและ  

 ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือให  

 การดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดย  

 ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  

 ของสหกรณ  

 ขอ 73/8 ผูตรวจสอบกิจการพึงประพฤต ิ  

 ปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ  

 ของสหกรณดังนี ้  

    (1) ความซ่ือสัตย ผูตรวจสอบกิจการจะตอง  

 สรางความเชื่อมั่นใหเกิดความไววางใจ และทํา  

 ใหสมาชิกยอมรับและเชื่อวารายงานผลการ  

 ตรวจสอบกิจการนาเชื่อถือโดยผูตรวจสอบ  

 กิจการจะตอง  
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         (1.1) ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความ  

 ซ่ือสัตย ขยันหมั่นเพียรและมีสํานึก   

 รับผิดชอบ  

         (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

 นายทะเบียนสหกรณและเปดเผยขอมูล  

 ตามที่ระเบียบกําหนด  

         (1.3) ไมมีสวนรวมโดยเจตนาใน  

 กิจกรรมหรือที่ขัดตอกฎหมาย หรือการ  

 กระทําที่อาจเสื่อมเสียตอสมาชิกหรือ  

 สหกรณ  

         (1.4) ใหการสนับสนุนวัตถุประสงคใน  

 การดําเนินการของสหกรณที่ถูกตองตาม  

 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ  

    (2)  ความเที่ยงธรรม ผูตรวจสอบกิจการ  

 จะตองแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจ  

 สอบกิจการของสหกรณ โดยการรวบรวม  

 ประเมินผลการตรวจสอบและประเมิน  

 สถานการณที่เก่ียวของอยางเปนกลางไมลํา  

 เอียง และไมปลอยใหเกิดอคต ิหรือไมให  

 บุคคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการ  

 ประเมินผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ  

 โดยผูตรวจสอบกิจการจะตอง  

         (2.1) ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือ  

 ความสัมพันธที่บ่ันทอนหรืออาจบ่ันทอนการ  

 ประเมินอยางเปนกลางไมลําเอียงรวมไปถึง  

 กระทําหรือมีความสัมพันธที่ขัดตอผล  

 ประโยชนของสหกรณดวย  

         (2.2) ไมเรียกรอง ไมรับสิ่งตอบแทน  

 ใด ๆ นอกเหนือจากคาตอบแทนและคาใช  

 จายอ่ืน ๆ ที่พึงไดตามขอตกลงที่ทําไวกับ  

 สหกรณ  

         (2.3) เปดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ  

 ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทําให  

 รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป  

    (3)  การรักษาความลับ ผูตรวจสอบกิจการ  

 ตองไมเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอํานาจ  

 หนาที ่ที่กําหนด เวนแตกฎหมายกําหนดไว  

 เปนอยางอ่ืนโดยผูตรวจสอบกิจการจะตอง  

         (3.1) รอบคอบในการใชและปกปอง  

 ขอมูลที่ไดมาระหวางการปฏิบัติหนาที ่  

         (3.2) ไมมีขอมูลที่ไดมาเพ่ือผล  

 ประโยชนสวนตัวหรือเพ่ือการใด ที่ขัดตอ  

 กฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณ  

    (4)  ผูตรวจสอบกิจการจะตองใชความรู  
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ทักษะและประสบการณที่จําเปนในการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการโดยตองพัฒนา 

ความรูทักษะความชํานาญของตนอยาง 

ตอเนื่อง 
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5.1 แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

1. วาระดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 40

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนง 
สหกรณ 
ตนสังกัด 

หมายเหต ุวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 เขตพื้นที่ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

1. พล.อ.ต. หญิง ม.ล. พิมทอง  นันทวัน รองประธานทําหนาที ่  
พอ. กทม./ปริมณฑล 

เวน 

ประธานกรรมการ 

2. พล.ต. นรินทร  สมุทรประภูติ รองประธานกรรมการ  ผท.ทหาร กทม./ปริมณฑล อยูตอ 

3. พล.ร.ต. สกล  สิริปทุมรัตน รองประธานกรรมการ  อร. กทม./ปริมณฑล ลงตอได 

4. พล.ต. สรวุฒิ  สาลี รองประธานกรรมการ  สส. กทม./ปริมณฑล ลงตอได 

5. พ.อ. ประภาส  อาจคิดการ กรรมการ  เขาสามยอด โควตากลาง อยูตอ 

6. พ.อ. ปรีชา  ร่ืนกลิ่นจันทร กรรมการ  ศอว. ภาคกลาง ลงตอได 

7. พ.อ. ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง กรรมการ  มทบ. 23 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อยูตอ 

8. พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา กรรมการ  สส.ทหาร กทม./ปริมณฑล อยูตอ 

9. พ.ต. รณกร  ลังกาพินธ กรรมการ  
พล.ร. 2 

รอ. 
ตะวันออก อยูตอ 

10. น.ท. ธนรัช  อัคราช กรรมการ  พธ.ทอ. กทม./ปริมณฑล อยูตอ 

11. พ.ต. ธงชัย  นาคแนม กรรมการ  ศร. ตะวันตก เวน 

12. จ.ส.อ. พัฒนทรชนม  จันทอินทร กรรมการ  บชร. 4 ภาคใต เวน 

13. พ.ต. พิจิตร  เลื่อมตา กรรมการ/เลขานุการ  ร. 31 รอ. โควตากลาง เวน 

2. ตามขอบังคับชุมนุมสหกกรณทหาร จํากัด ขอ 52 และขอ 53 ใหคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงเปนสหกรณสมาชิก

อยูในวาระคราวละสองป และไมเกินสองวาระติดตอกัน และหมดวาระตนสังกัด พนจากคณะกรรมการดําเนินการ ในป  2565 มี

คณะกรรมการดําเนินการ พนจากประธานกรรมการดําเนินการ คือ พลอากาศตรีหญิง ม.ล. พิมทอง  นันทวัน 

3. ตามขอบังคับชุมนุมสหกกรณทหาร จํากดั ขอ 52 และขอ 53 ใหคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงเปนสหกรณสมาชิก

อยูในวาระคราวละสองป และไมเกินสองวาระติดตอกัน และหมดวาระตนสังกัด พนจากคณะกรรมการดําเนินการ ในป  2564 มี

กรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน ตองพนจากคณะกรรมการ คือ หมายเลข 2, 4, 5, 8, 10, 11 และ 15 

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

จํานวน 4 คน แทนตําแหนงที่ออกตามวาระ และหมดวาระจากตนสังกัด 

ที่ประชุม ประธานการเลือกตั้งไดแก……………………………………………………………………………………………………………………….. 

กรรมการเลือกตั้งไดแก…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2 เลือกต้ังประธานรรมการดําเนินการ 
 

 1. ประธานกรรมการดําเนินการ 
มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 คน คือ 
 
 

 

 
 ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมมีมติเลือก   เปนประธาน
กรรมการดําเนินการ 

5.3  เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
 

 2. กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค จํานวน 4 คน 
 1.1 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคเหนือ จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
กรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ  
 
 
 

 ประธานกรรมการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก นางสาว วาสนา สิงหนาท เปนกรรมการ
ดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

ท่ีประชุม  
 1.2 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคตะวันตก จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปน

กรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ  
 
 
 
 ประธานกรรมการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก รอยเอก ณรงคเดช พรมนิล เปนกรรมการ
ดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคตะวันตก) 

ท่ีประชุม  

 1.3 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคกลาง จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
กรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ  
 
 
 
 ประธานกรรมการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร เปนกรรมการ
ดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคกลาง) 

ท่ีประชุม  



- 110 - 
 

 1.4 กลุมสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณทหารภาคใต จํานวน 1 คน มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปน
กรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน คือ  
 
 
 

 ประธานกรรมการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมใหญมีมติเลือก นาวาอากาศเอก สราวุฒิ เน่ืองชุมพร เปน
กรรมการดําเนินการในสวนภูมิภาค (ภาคใต) 

ท่ีประชุม  

 2. กรรมการดําเนินการในสวนกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 3 คน 

 ในสวนกรุงเทพและปริมณฑล มีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน คือ 

 

 

 

 ประธานกรรมการเลือกตั้งขอใหท่ีประชุมมีมติเลือก พลเรือตรี สกล สิริปทุมรัตน พลตรี สรวุฒิ สาล ีและ พลตรี 

สุวัฒน พิศุทธนรนันท เปนกรรมการดําเนินการ ในสวนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ท่ีประชุม  

 3. กรรมการดําเนินการในสวนโควตากลาง จํานวน 1 คน 

 ในสวนโควตากลางมีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน คือ 

 

 

 

 ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมมีมติเลือก   เปนกรรมการดําเนินการ 

ในสวนโควตากลาง 

ท่ีประชุม  

 4. ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คน 

 ผูตรวจสอบกิจการมีผูสมัครรับเลือกต้ัง จํานวน 3 คน คือ 

 

 

 

 ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ขอใหที่ประชุมมีมติเลือก   เปนผูตรวจสอบกิจการ 

ท่ีประชุม  

 



- 111 -

 5.4  แจงผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดําเนินการ 

 

คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด  ชุดที่ 41  ประจําป 2565 ประกอบดวย 

1. ผูแทน ประธานกรรมการ 

ผูแทน สอ. ผท.ทหาร กรรมการ 

ผูแทน สอ. เขาสามยอด กรรมการ 

ผูแทน สอ. มทบ. 23 กรรมการ 

ผูแทน สอ. สส.ทหาร กรรมการ 

ผูแทน สอ. พล.ร. 2 รอ. กรรมการ 

ผูแทน สอ. พธ.ทอ. กรรมการ 

ผูแทน กรรมการ 

2. พลตรี นรินทร  สมุทรประภูติ

3. พันเอก ประภาส  อาจคิดการ

4. พันเอก ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง

5. พันเอก ธิติโชต  พรมโสภา

6. พันเอก รณกร  ลังกาพินธ

7. นาวาอากาศโท ธนรัช  อัคราช 

8.

9. ผูแทน กรรมการ 

10. ผูแทน กรรมการ 

11. ผูแทน กรรมการ 

12. ผูแทน กรรมการ 

13. ผูแทน กรรมการ 

14. ผูแทน กรรมการ 

15. ผูแทน กรรมการ 

จึงขอเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

ที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  6 
คณะกรรมการชุดใหมแถลงแผนการดําเนินงาน  ป 2565 

 

ท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  7 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เน่ืองจากชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด  ไดจัดมอบโลห  ใหกับสหกรณสมาชิกที่ดําเนินธุรกรรมกับชุมนุม
สหกรณทหาร จํากัด  สูงสุดในรอบป 

และในปงบประมาณ 2564 น้ี มีสหกรณสมาชิกดําเนินธุรกรรมกับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด สูงสุดใน
รอบป   จํานวน  4  สหกรณ  ดังน้ี 

1. สหกรณออมทรัพยเพิ่มหุนสูงสุดในรอบป   ไดแก
(สหกรณออมทรัพยกองบิน 6 จํากัด) 

2. สหกรณออมทรัพยสนับสนุนการทํากําไรสูงสุดในรอบป    ไดแก
(สหกรณออมทรัพยกองบิน 21 จํากัด) 

3. สหกรณออมทรัพยฝากเงินออมทรัพยพิเศษสูงสุดในรอบป   ไดแก
(สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จํากัด) 

4. สหกรณออมทรัพยถือหุนสูงสุดในรอบป   ไดแก
(สหกรณออมทรัพยกรมการทหารสื่อสาร  จํากัด) 

ท่ีประชุม 





ระยะ เงินคาหุน เงินปนผล ดอกเบี้ยรับ เฉลี่ยคืน รวม

เวลา (บาท) 3.50% (บาท) 1.25% (บาท)

001 รานสหกรณพัฒนา จํากัด 12 30,000.00 1,050.00 -  -   1,050.00   

004 รานสหกรณกองทัพภาคที่ 4 จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

006 รานสหกรณทหารปนใหญลพบุรี จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

007 รานสหกรณศูนยการบินทหารบก จํากัด 12 1,000,000.00 35,000.00 -  -   35,000.00  

008 รานสหกรณศูนยสงครามพิเศษ จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

010 สอ.หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด 12 1,032,000.00 36,120.00 -  -   36,120.00  

011 สอ.17 รามอินทรา จํากัด 12 8,000,000.00 280,000.00 -  -   280,000.00  

012 สอ.ขาราชการกองบิน 4 จํากัด 12 200,000.00 7,000.00 -  -   7,000.00   

014 สกก.แหลมกลัด จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

015 สกก.กรป.กลาง นพค.บุรีรัมย จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

016 สอ.กรมอูทหารเรือ จํากัด 12 31,500,000.00 1,102,500.00 1,102,500.00   

2 ต.ค. 63 12 18,500,000.00 647,500.00 647,500.00  

6 พ.ค. 64 4 20,000,000.00 233,333.33 233,333.33  

70,000,000.00 1,983,333.33 1,983,333.33   

017 รานสหกรณกลาโหม จํากัด 12 39,000.00 1,365.00 2 ธ.ค. 62 5,576.36  69.70  1,434.70   

30 พ.ย. 63 10 1,000.00 29.17 30 พ.ย. 63 28,783.43  359.79   388.96  

40,000.00 1,394.17 34,359.79  429.49   1,823.66   

018 สอ.สื่อสารทหาร จํากัด 12 2,910,000.00 101,850.00 -  -   101,850.00  

019 สอ.ศวพท. จํากัด 12 972,000.00 34,020.00 17 ก.ย. 63 1,788,883.02  22,361.04  56,381.04  

6 ก.ย. 64 0 10,000.00 0.00 6 ก.ย. 64 1,742.47  21.78  21.78  

982,000.00 34,020.00 1,790,625.49  22,382.82  56,402.82  

021 สอ.โรงเรียนชางฝมือทหาร จํากัด 12 310,000.00 10,850.00 -  -   10,850.00  

022 สกก.กรป.กลาง นพค.สตูล จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

023 สอ.โรงเรียนเตรียมทหาร จํากัด 12 7,400,000.00 259,000.00 28 พ.ค. 63 35,901.83  448.77   259,448.77  

9 พ.ย. 63 10 91,000.00 2,654.17 9 พ.ย. 63 77,136.91  964.21   3,618.38   

28 ธ.ค. 63 9 214,000.00 5,617.50 28 ธ.ค. 63 877,718.16   10,971.48  16,588.98  

29 ม.ค. 64 8 30,000.00 700.00 29 ม.ค. 64 62,034.47  775.43   1,475.43   

24 ก.พ. 64 7 40,000.00 816.67 24 ก.พ. 64 75,080.73  938.51   1,755.18   

7,775,000.00 268,788.34 1,127,872.10  14,098.40  282,886.74  

024 สอ.ศูนยซอมสรางสิ่งอุปกรณสายสรรพาวุธ  จํากัด 12 53,000.00 1,855.00 -  -   1,855.00   

026 สอ.วปอ. และ รร.เสธ.ทหาร จํากัด 12 881,000.00 30,835.00 -  -   30,835.00  

028 สอ.กรมแผนที่ทหาร จํากัด 12 4,820,000.00 168,700.00 3 ส.ค. 61 173,335.52   2,166.69  170,866.69  

1 ต.ค. 63 12 50,000.00 1,750.00 1 เม.ย. 62 308,303.53   3,853.79  5,603.79   

2 พ.ย. 63 11 40,000.00 1,283.33 1 พ.ย. 62 722.45   9.03  1,292.36   

1 ธ.ค. 63 10 60,000.00 1,750.00 2 ธ.ค. 62 7,139.83  89.25  1,839.25   

2 ธ.ค. 63 10 90,000.00 2,625.00 2 ม.ค. 63 7,146.33  89.33  2,714.33   

4 ม.ค. 64 9 280,000.00 7,350.00 25 ก.พ. 63 318,873.15   3,985.91  11,335.91  

16 มี.ค. 64 6 140,000.00 2,450.00 2 มี.ค. 63 10,866.43  135.83   2,585.83   

1 มิ.ย. 64 4 70,000.00 816.67 1 ก.ค. 63 52,688.16  658.60   1,475.27   

1 ก.ค. 64 3 50,000.00 437.50 1 ต.ค. 63 90,465.59  1,130.82  1,568.32   

2 ส.ค. 64 2 20,000.00 116.67 2 พ.ย. 63 70,860.99  885.76   1,002.43   

1 ธ.ค. 63 103,910.52   1,298.88  1,298.88   

2 ธ.ค. 63 155,027.68   1,937.85  1,937.85   

1 ม.ค. 64 628,322.61   7,854.03  7,854.03   

16 มี.ค. 64 235,908.96   2,948.86  2,948.86   

1 มิ.ย. 64 66,492.87  831.16   831.16  

1 ก.ค. 64 37,184.30  464.80   464.80  

2 ส.ค. 64 10,067.59  125.84   125.84  

5,620,000.00 187,279.17 2,277,316.51  28,466.43  215,745.60  

รายละเอียดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

ป 2564

เลขที่ รายช่ือสหกรณสมาชิก วันที่โอน
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029 สอ.ศูนยการสุนัขทหาร จํากัด 12 366,000.00 12,810.00 -  -   12,810.00  

030 สกก.กรป.กลาง นพค.พัทลุง(สอง) จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

031 สอ.กองบิน 2 จํากัด 12 1,300,000.00 45,500.00 -  -   45,500.00  

032 สกก.กรป.กลาง นพค.พะเยา จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

033 สอ.ศูนยการบินทหารบก จํากัด 12 1,050,000.00 36,750.00 -  -   36,750.00  

034 สอ.กรมทหารปนใหญที่ 9 จํากัด 12 30,000.00 1,050.00 -  -   1,050.00   

035 สอ.กรมทหารราบที่ 9 จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

036 สอ.กองพลทหารราบที่ 5 จํากัด 12 555,000.00 19,425.00 -  -   19,425.00  

037 สอ.วังเดิม จํากัด 12 2,884,000.00 100,940.00 -  -   100,940.00  

039 สอ.กรมทหารราบที่ 19 จํากัด 12 9,000.00 315.00 -  -   315.00  

040 สอ.กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จํากัด 12 5,000,000.00 175,000.00 175,000.00  

4 ก.พ. 64 8 5,000,000.00 116,666.67 116,666.67  

10,000,000.00 291,666.67 291,666.67  

041 สอ.กรมพลาธิการทหารอากาศ จํากัด 12 10,000,000.00 350,000.00 -  -   350,000.00  

042 สอ.กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 12 10,000,000.00 350,000.00 -  -   350,000.00  

044 สอ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จํากัด 12 1,200,000.00 42,000.00 -  -   42,000.00  

045 สอ.ศูนยการกําลังสํารอง จํากัด 12 518,000.00 18,130.00 18,130.00  

17 ธ.ค. 63 9 15,000.00 393.75 393.75  

533,000.00 18,523.75 18,523.75  

046 สกก.กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

047 สอ.มณฑลทหารบกที่ 33 จํากัด 12 365,000.00 12,775.00 12,775.00  

8 มี.ค. 64 6 29,000.00 507.50 507.50  

394,000.00 13,282.50 13,282.50  

049 สอ.ป.พัน 31 รอ. จํากัด 12 400,000.00 14,000.00 5 ก.พ. 61 466,547.07   5,831.84  472,378.91  

31 ก.ค. 61 22,951.37  286.89   23,238.26  

400,000.00 14,000.00 489,498.44   6,118.73  495,617.17  

050 สอ.หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จํากัด 12 10,000,000.00 350,000.00 -  -   350,000.00  

051 สอ.ป.พัน 11 รอ. จํากัด 12 215,000.00 7,525.00 -  -   7,525.00   

052 สอ.ทหารเสือ จํากัด 12 7,000.00 245.00 -  -   245.00  

053 สอ.กองพลพัฒนาที่ 4 จํากัด 12 1,000,000.00 35,000.00 -  -   35,000.00  

058 สอ. ร.25 พัน 2 จํากัด 12 65,000.00 2,275.00 -  -   2,275.00   

059 สอ.กองบิน 5 จํากัด 12 676,000.00 23,660.00 -  -   23,660.00  

060 สอ.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จํากัด 12 9,000,000.00 315,000.00 -  -   315,000.00  

061 สอ.วังพญาไท จํากัด 12 5,000,000.00 175,000.00 -  -   175,000.00  

062 สอ.ป.1 รอ. จํากัด 12 132,000.00 4,620.00 31 มี.ค. 63 181,168.31   2,264.60  6,884.60   

1 เม.ย. 64 6 36,000.00 630.00 1 เม.ย. 64 222,290.86   2,778.64  3,408.64   

168,000.00 5,250.00 403,459.17 5,043.24 10,293.24  

063 สอ.กองบิน 23 จํากัด 12 300,000.00 10,500.00 -  -   10,500.00  

064 สอ.มณฑลทหารบกที่ 12 จํากัด 12 174,000.00 6,090.00 -  -   6,090.00   

065 สอ.กองบิน 6 จํากัด 12 14,319,000.00 501,165.00 501,165.00  

4 ก.พ. 64 8 40,000,000.00 933,333.33 933,333.33  

54,319,000.00 1,434,498.33 1,434,498.33

067 สอ.กองบิน 56 จํากัด 12 157,000.00 5,495.00 -  -   5,495.00   

068 สอ.คายเสนาณรงค จํากัด 12 5,717,000.00 200,095.00 200,095.00  

25 พ.ย. 63 10 100,000.00 2,916.67 2,916.67   

5,817,000.00 203,011.67 203,011.67  

069 สอ.กองพลทหารราบที่ 2 จํากัด 12 9,000.00 315.00 -  -   315.00  

070 สอ.คายประเสริฐสงคราม จํากัด 12 220,000.00 7,700.00 -  -   7,700.00   

071 สอ.ร.12 พัน 2 รอ. จํากัด 12 7,000.00 245.00 -  -   245.00  

073 สอ.กรมทหารราบที่ 13 จํากัด 12 11,000.00 385.00 -  -   385.00  

074 สอ.ร.2 พัน 3 รอ. จํากัด 12 7,000.00 245.00 -  -   245.00  

075 สอ.คายพระปกเกลา จํากัด 12 40,000.00 1,400.00 -  -   1,400.00   
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076 สอ.หนวยขาวกรองทางทหาร จํากัด 12 8,000.00 280.00 -  -   280.00  

077 สอ.กองพลทหารปนใหญ จํากัด 12 500,000.00 17,500.00 -  -   17,500.00  

078 สอ.มณฑลทหารบกที่ 11 จํากัด 12 20,000.00 700.00 4 ก.พ. 64 100,561.86   1,257.02  1,957.02   

4 ก.พ. 64 8 50,000.00 1,166.67 4 มี.ค. 64 90,011.79  1,125.15  2,291.82   

4 มี.ค. 64 7 50,000.00 1,020.83 1,020.83   

120,000.00 2,887.50 190,573.65   2,382.17  5,269.67   

079 สอ.สป. จํากัด 12 754,000.00 26,390.00 -  -   26,390.00  

081 สอ.เขาสามยอด จํากัด 12 2,043,000.00 71,505.00 71,505.00  

24 มิ.ย. 64 3 5,000,000.00 43,750.00 43,750.00  

7,043,000.00 115,255.00 115,255.00  

083 สอ.กรมทหารราบที่ 31 รอ. จํากัด 12 886,000.00 31,010.00 19 มิ.ย. 63 972,472.32   12,155.90  43,165.90  

084 สอ.ร.12 พัน 1 รอ. จํากัด 12 7,000.00 245.00 -  -   245.00  

085 สกก.นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

086 สอ.กองพันทหารปนใหญที่ 30 จํากัด 12 13,000.00 455.00 -  -   455.00  

087 สอ.แมสาเกิดผลพัฒนา จํากัด 12 213,000.00 7,455.00 2 ม.ค. 63 51,645.36  645.57   8,100.57   

5 ม.ค. 64 9 25,000.00 656.25 5 ม.ค. 64 203,249.48   2,540.62  3,196.87   

238,000.00 8,111.25 254,894.84   3,186.19  11,297.44  

088 สอ.ศูนยการทหารปนใหญ จํากัด 12 122,000.00 4,270.00 -  -   4,270.00   

089 สอ.ศูนยการทหารราบ จํากัด 12 40,230,000.00 1,408,050.00 1,408,050.00   

2 พ.ย. 63 11 20,000,000.00 641,666.67 641,666.67  

60,230,000.00 2,049,716.67 2,049,716.67   

090 สอ.มณฑลทหารบกที่ 23 จํากัด 12 1,335,000.00 46,725.00 46,725.00  

092 สอ.ร.8พัน 3 จํากัด 12 752,000.00 26,320.00 22 ก.ค. 63 899,766.39   11,247.08  37,567.08  

093 สอ.กรมทหารปนใหญที่ 5 จํากัด 12 230,000.00 8,050.00 -  -   8,050.00   

094 สอ.โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จํากัด 12 120,000.00 4,200.00 -  -   4,200.00   

095 สอ.กรมการสารวัตรทหารบก จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

097 สอ.กองบิน 46 จํากัด 12 655,000.00 22,925.00 -  -   22,925.00  

098 สอ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ จํากัด 12 30,000.00 1,050.00 -  -   1,050.00   

099 สอ.มณฑลทหารบกที่ 43 จํากัด 12 72,000.00 2,520.00 -  -   2,520.00   

100 สอ. ร.21 พัน 3 รอ. จํากัด 12 773,000.00 27,055.00 27,055.00  

14 มิ.ย. 64 3 30,000.00 262.50 262.50  

803,000.00 27,317.50 27,317.50  

101 สอ.มณฑลทหารบกที่ 13 จํากัด 12 10,000.00 350.00 -  -   350.00  

102 สอ.สลก.ทบ. จํากัด 12 622,000.00 21,770.00 -  -   21,770.00  

103 สอ.กองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด 12 31,194,000.00 1,091,790.00 -  -   1,091,790.00   

104 สอ.นาวิกโยธิน จํากัด 12 2,163,000.00 75,705.00 -  -   75,705.00  

105 สอ.กองบัญชาการชวยรบที่ 4 จํากัด 12 1,352,000.00 47,320.00 18 พ.ย. 62 2,683,361.94  33,542.02  80,862.02  

5 พ.ค. 64 5 100,000.00 1,458.33 5 พ.ค. 64 84,618.11  1,057.73  2,516.06   

1,452,000.00 48,778.33 2,767,980.05  34,599.75  83,378.08  

106 สอ.ป.พัน 21 รอ. จํากัด 12 540,000.00 18,900.00 25 มี.ค. 63 196,948.82   2,461.86  21,361.86  

28 ต.ค. 63 11 30,000.00 962.50 28 ต.ค. 63 14,233.78  177.92   1,140.42   

27 เม.ย. 64 5 83,000.00 1,210.42 27 เม.ย. 64 202,624.59   2,532.81  3,743.23   

653,000.00 21,072.92 413,807.19   5,172.59  26,245.51  

107 สอ.หนวยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด 12 20,694,000.00 724,290.00 724,290.00  

1 ธ.ค. 63 10 20,000,000.00 583,333.33 583,333.33  

4 มิ.ย. 64 4 15,000,000.00 175,000.00 175,000.00  

55,694,000.00 1,482,623.33 1,482,623.33   

108 สอ.กองบัญชาการชวยรบที่ 3 จํากัด 12 192,000.00 6,720.00 -  -   6,720.00   
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109 สอ.คายอิงคยุทธบริหาร จํากัด 12 60,000.00 2,100.00 -  -   2,100.00   

110 สอ.กรมวิทยาศาสตรทหารบก จํากัด 12 30,000.00 1,050.00 1,050.00   

2 มิ.ย. 64 4 2,000,000.00 23,333.33 23,333.33  

2,030,000.00 24,383.33 24,383.33  

111 สอ.กองพันทหารมาที่ 15 จํากัด 12 30,000.00 1,050.00 -  -   1,050.00   

112 สอ.กองบิน 21 จํากัด 12 957,000.00 33,495.00 2 ก.ค. 62 158,569.11   1,982.11  35,477.11  

20 ต.ค. 63 11 300,000.00 9,625.00 30 ก.ค. 62 100,318.19   1,253.98  10,878.98  

30 พ.ย. 63 10 300,000.00 8,750.00 30 ส.ค. 62 108,881.03   1,361.01  10,111.01  

30 ธ.ค. 63 9 50,000.00 1,312.50 28 ก.พ. 63 227,598.04   2,844.98  4,157.48   

29 ม.ค. 64 8 50,000.00 1,166.67 31 มี.ค. 63 118,434.85   1,480.44  2,647.11   

29 มิ.ย. 63 132,359.73   1,654.50  1,654.50   

20 ต.ค. 63 846,382.37   10,579.78  10,579.78  

30 พ.ย. 63 769,556.55   9,619.46  9,619.46   

30 ธ.ค. 63 118,416.32   1,480.20  1,480.20   

29 ม.ค. 64 107,247.02   1,340.59  1,340.59   

1,657,000.00 54,349.17 2,687,763.21  33,597.05  87,946.22  

113 สอ.กรมทหารมาที่ 6 ฯ จํากัด 12 67,000.00 2,345.00 -  -   2,345.00   

114 สอ.กองพันทหารมาที่ 12 จํากัด 12 7,000.00 245.00 -  -   245.00  

115 สอ.กรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด 12 4,065,000.00 142,275.00 -  -   142,275.00  

116 สอ.คายเขตอุดมศักด์ิ จํากัด 12 679,000.00 23,765.00 -  -   23,765.00  

117 สอ.กองพันทหารมาที่ 19 จํากัด 12 95,000.00 3,325.00 -  -   3,325.00   

118 สอ.กรมทหารพรานที่ 21 จํากัด 12 25,000.00 875.00 -  -   875.00  

119 สอ.ทหารศรีสองรัก จํากัด  12 175,000.00 6,125.00 -  -   6,125.00   

120 สอ.ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ จํากัด  12 200,000.00 7,000.00 7,000.00   

29 ธ.ค. 63 9 10,000,000.00 262,500.00 262,500.00  

1 ก.ย. 64 1 4,800,000.00 14,000.00 14,000.00  

15,000,000.00 283,500.00 283,500.00  

121 สอ.กรมทหารราบที่ 3 จํากัด 12 1,472,000.00 51,520.00 25 ม.ค. 62 1,091,951.13  13,649.39  65,169.39  

25 ธ.ค. 63 9 39,000.00 1,023.75 3 ก.พ. 63 621,101.22   7,763.77  8,787.52   

1,511,000.00 52,543.75 1,713,052.35  21,413.16  73,956.91  

122 สอ.กรมสวัสดิการทหารบก จํากัด 12 35,000.00 1,225.00 -  -   1,225.00   

123 สอ.กองการฝก กองเรือยุทธการ จํากัด 12 5,010,000.00 175,350.00 -  -   175,350.00  

124 สอ.กองบิน 7 จํากัด 12 28,000.00 980.00 -  -   980.00  

125 สอ.กรมแพทยทหารอากาศ จํากัด 12 20,000,000.00 700,000.00 700,000.00  

4 มี.ค. 64 7 7,000,000.00 142,916.67 142,916.67  

29 มี.ค. 64 6 3,000,000.00 52,500.00 52,500.00  

3 ก.ย. 64 1 15,000,000.00 43,750.00 43,750.00  

45,000,000.00 939,166.67 939,166.67  

126 สอ.กองทัพภาคที่ 3  จํากัด 12 10,000,000.00 350,000.00 -  -   350,000.00  

127 สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ  จํากัด 12 1,182,000.00 41,370.00 41,370.00  

10 ก.ย. 64 0 5,000,000.00 0.00 -  

6,182,000.00 41,370.00 41,370.00  

128 สอ.กรมการทหารสื่อสาร  จํากัด 12 70,000,000.00 2,450,000.00 10 มิ.ย. 64 52,366.11  654.58   2,450,654.58   

10 มิ.ย. 64 3 150,000.00 1,312.50 1,312.50   

31 ส.ค. 64 1 20,000,000.00 58,333.33 58,333.33  

90,150,000.00 2,509,645.83 52,366.11  654.58   2,510,300.41   

129 สอ.กรมการขนสงทหารบก  จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

130 สอ. ร.13 พัน 3  จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

131 สอ.กองบิน 1  จํากัด 12 1,100,000.00 38,500.00 -  -   38,500.00  

132 สอ. กรมการขนสงทหารอากาศ  จํากัด 12 80,000.00 2,800.00 -  -   2,800.00   
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ระยะ เงินคาหุน เงินปนผล ดอกเบี้ยรับ เฉลี่ยคืน รวม

เวลา (บาท) 3.50% (บาท) 1.25% (บาท)
เลขที่ รายช่ือสหกรณสมาชิก วันที่โอน

133 สอ. ขาราชการกองพลทหารมาที่ 2 จํากัด 12 220,000.00 7,700.00 7,700.00   

134 สอ. สปท. จํากัด 12 15,000.00 525.00 525.00  

7 ต.ค. 63 11 15,000.00 481.25 481.25  

30,000.00 1,006.25 1,006.25   

135 สอ. ร. 15  จํากัด 12 270,000.00 9,450.00 31 มี.ค. 63 59,217.42  740.22   10,190.22  

1 มี.ค. 64 7 10,000.00 204.17 1 มี.ค. 64 16,557.28  206.97   411.14  

30 เม.ย. 64 5 25,000.00 364.58 30 เม.ย. 64 33,624.99  420.31   784.89  

305,000.00 10,018.75 109,399.69   1,367.50  11,386.25  

136 สอ. ร. 15 พัน 2  จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

137 สอ. ร. 15 พัน 4  จํากัด 12 105,000.00 3,675.00 -  -   3,675.00   

138 สอ. ร. 3 พัน 3  จํากัด 12 21,000.00 735.00 -  -   735.00  

139 สอ. กองพลพัฒนาที่ 1 จํากัด 12 205,000.00 7,175.00 -  -   7,175.00   

140 สอ. กรมชางอากาศ จํากัด 12 15,000,000.00 525,000.00 -  -   525,000.00  

141 สอ. โรงเรียนการบิน จํากัด 12 5,000.00 175.00 175.00  

6 ก.ย. 64 0 6,000,000.00 0.00 -  

6,005,000.00 175.00 175.00  

142 สอ. กรมชางโยธาทหารอากาศ จํากัด 12 40,005,000.00 1,400,175.00 1,400,175.00   

4 มี.ค. 64 7 10,000,000.00 204,166.67 204,166.67  

2 เม.ย. 64 6 8,000,000.00 140,000.00 140,000.00  

58,005,000.00 1,744,341.67 1,744,341.67   

143 สอ. คายสรรพสิทธ์ิประสงค จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

144 สอ. ป.2 พัน 102 รอ. จํากัด 12 205,000.00 7,175.00 26 ก.ค. 62 213,426.87   2,667.84  9,842.84   

25 ก.พ. 64 7 105,000.00 2,143.75 25 ก.พ. 64 483,315.22   6,041.44  8,185.19   

310,000.00 9,318.75 696,742.09   8,709.28  18,028.03  

145 สอ. ป.2 พัน 12 รอ. จํากัด 12 35,000.00 1,225.00 24 เม.ย. 63 12,083.20  151.04   1,376.04   

25 ธ.ค. 63 9 27,000.00 708.75 5 ธ.ค. 63 93,616.23  1,170.20  1,878.95   

62,000.00 1,933.75 105,699.43   1,321.24  3,254.99   

146 สอ.มณฑลทหารบกที่ 29 จํากัด 12 155,000.00 5,425.00 2 มี.ค. 63 232,036.59   2,900.46  8,325.46   

17 พ.ค. 64 4 53,000.00 618.33 17 พ.ค. 64 184,759.48   2,309.49  2,927.82   

208,000.00 6,043.33 416,796.07   5,209.95  11,253.28  

147 สอ. ร. 25 พัน 3 จํากัด 12 155,000.00 5,425.00 22 ก.ค. 62 56,808.01  710.10   6,135.10   

29 ต.ค. 63 11 40,000.00 1,283.33 2 ธ.ค. 62 59,128.12  739.10   2,022.43   

30 พ.ย. 63 10 55,000.00 1,604.17 21 ก.พ. 63 218,415.53   2,730.19  4,334.36   

4 ม.ค. 64 9 30,000.00 787.50 30 ก.ค. 63 64,085.80  801.07   1,588.57   

22 ก.พ. 64 7 80,000.00 1,633.33 27 ส.ค. 63 64,715.23  808.94   2,442.27   

2 มิ.ย. 64 4 30,000.00 350.00 29 ต.ค. 63 122,393.48   1,529.92  1,879.92   

30 พ.ย. 63 154,875.38   1,935.94  1,935.94   

4 ม.ค. 64 74,921.54  936.52   936.52  

22 ก.พ. 64 72,138.05  901.73   901.73  

22 ก.พ. 64 92,748.87  1,159.36  1,159.36   

2 มิ.ย. 64 33,753.34  421.92   421.92  

390,000.00 11,083.33 1,013,983.35  12,674.79  23,758.12  

148 สอ. คายอดิศร  จํากัด 12 415,000.00 14,525.00 16 ก.ย. 63 52,513.55  656.42   15,181.42  

15 ธ.ค. 63 9 163,000.00 4,278.75 15 ธ.ค. 63 70,357.87  879.47   5,158.22   

27 ม.ค. 64 8 190,000.00 4,433.33 27 ม.ค. 64 213,221.40   2,665.27  7,098.60   

0.00 0.00 30 ก.ค. 64 15,192.43  189.91   189.91  

768,000.00 23,237.08 351,285.25   4,391.07  27,438.24  

149 สอ. มณฑลทหารบกที่ 24  จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

150 สอ. กรมทหารราบที่ 2 รอ.  จํากัด 12 35,000.00 1,225.00 31 ม.ค. 63 6,304.02  78.80  1,303.80   

29 ธ.ค. 63 9 25,000.00 656.25 29 ธ.ค. 63 50,383.43  629.79   1,286.04   

60,000.00 1,881.25 56,687.45  708.59   2,589.84   

151 สอ. กองพันทหารมาที่ 14  จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  
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ระยะ เงินคาหุน เงินปนผล ดอกเบี้ยรับ เฉลี่ยคืน รวม

เวลา (บาท) 3.50% (บาท) 1.25% (บาท)
เลขที่ รายช่ือสหกรณสมาชิก วันที่โอน

152 สอ. กรมทหารพรานที่ 46  จํากัด 12 5,000.00 175.00 -  -   175.00  

153 สอ. กองพันทหารปนใหญที่ 8 จํากัด 12 55,000.00 1,925.00 28 ก.พ. 63 162,925.47   2,036.57  3,961.57   

154 สอ. ร. 8 พัน 2 จํากัด 12 35,000.00 1,225.00 2 ก.ย. 63 102,305.00   1,278.81  2,503.81   

155 สอ. ร. 2 พัน 1 จํากัด 12 5,000.00 175.00 31 ธ.ค. 63 68,477.04  855.96   1,030.96   

31 ธ.ค. 63 9 30,000.00 787.50 -  -   787.50  

35,000.00 962.50 68,477.04  855.96   1,818.46   

156 สอ. มณฑลทหารบกที่ 45 จํากัด  (เขาใหม)    5 ม.ค. 64 9 5,000.00 131.25 1 ก.พ. 64 114,586.91   1,432.34  1,563.59   

1 ก.พ. 64 8 50,000.00 1,166.67 2 มี.ค. 64 145,485.85   1,818.57  2,985.24   

2 มี.ค. 64 7 72,000.00 1,470.00 2 เม.ย. 64 91,545.07  1,144.31  2,614.31   

2 เม.ย. 64 6 53,000.00 927.50 5 พ.ค. 64 35,297.67  441.22   1,368.72   

5 พ.ค. 64 5 25,000.00 364.58 4 มิ.ย. 64 22,487.45  281.09   645.67  

4 มิ.ย. 64 4 20,000.00 233.33 -  -   233.33  

225,000.00 4,293.33 409,402.95   5,117.53  9,410.86   

157 สอ. กองบัญชาการชวยรบที่ 1 จํากัด (เขาใหม)      31 พ.ค. 64 4 5,000.00 58.33 -  -   58.33  

  รวม 655,774,000.00 19,024,547.50 19,569,511.40 244,618.87 19,744,474.90
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1. พล.ท. จํานงค จันพร 1. พล.ต. ทวีป ปยะอรุณ 

2. พล.ต. ทวีป ปยะอรุณ 2. พล.ต. นรินทร สมุทรประภูต ิ

3. พล.ต. บรรลือ อํ่าบุญ 3. พล.ต. ธีระรัตน นาคนนท 

4. พ.อ. ประภาส อาจคิดการ 4. พล.ท. นิธินันท ไชยวัฒนพันธุ 

5. พ.อ. ฉัฐนรา เนตินาวิน 5. พล.อ.ต. สมเกียรติ อุดมพิริยะศักย 

6. น.ท. คุณากร มั่นคง 6. พ.อ. ประภาส อาจคิดการ 

7. พ.ต. ธงชัย นาคแนม 7. พ.อ. ฉัฐนรา เนตินาวิน 

8. จ.ส.อ. ณัฐพงษ เกสโร 8. พ.อ. ยุสชนา ตระกูลเสนาธง 

9. จ.ส.อ. พัฒนทรชนม จันทอินทร 9. น.ท. สุริยะ เจียมเงิน 

10. พ.ท. รณกร ลังกาพินธ 

11. พ.ต. ธงชัย นาคแนม 

12. พ.ต. พงษศักดิ์ นิลมณี 

13. น.ต. มนตรี หมื่นละมาย 

14. จ.ส.อ. ณัฐพงษ เกสโร 

15. จ.ส.อ. พัฒนทรชนม จันทอินทร 

 

1. พล.ต. ทวีป ปยะอรุณ 1. พล.อ.ต.หญิง ม.ล. พิมทอง นันทวัน 

2. พล.ต. นรินทร สมุทรประภูต ิ 2. พล.ต. นรินทร สมุทรประภูต ิ

3. พล.ร.ต. สกล สิริปทุมรัตน 3. พล.ร.ต. สกล สิริปทุมรัตน 

4. พล.ท. วิเชียร ไชยปกรณ 4. พล.ต. สรวุฒิ สาล ี

5. พล.อ.ต. สมเกียรติ อุดมพิริยะศักย 5. พ.อ. ประภาส อาจคิดการ 

6. พล.อ.ต.หญิง ม.ล. พิมทอง นันทวัน 6. พ.อ. ปรีชา ร่ืนกลิ่นจันทร 

7. พล.ต. สรวุฒิ สาล ี 7. พ.อ. ยุสชนา ตระกูลเสนาธง 

8. พ.อ. ฉัฐนรา เนตินาวิน 8. พ.อ. รณกร ลังกาพินธ 

9. พ.อ. ปรีชา ร่ืนกลิ่นจันทร 9. พ.อ. ธิติโชต พรมโสภา 

10. พ.อ. ยุสชนา ตระกูลเสนาธง 10. น.ท. ธนรัช อัคราช 

11. พ.อ. รณกร ลังกาพินธ 11. พ.ต. ธงชัย นาคแนม 

12. น.ต. มนตรี หมื่นละมาย 12. จ.ส.อ. พัฒนทรชนม จันทอินทร 

13. พ.ต. ธงชัย นาคแนม 13. พ.ต. พิจิตร เลื่อมตา 

14. พ.ต. พิจิตร เลื่อมตา 

15. จ.ส.อ. พัฒนทรชนม จันทอินทร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 126 - 
 

ผนวก ค  ผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษา ของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดรับในรอบปบัญช ี2564 

ท่ี รายช่ือ ตําแหนง เบ้ียประชุม พาหนะ เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก โบนัส คาตอบแทน เงินเดือน รวม 

1. พล.ท.ดร. วีระ วงศสรรค 
ประธาน

กรรมการ 
  3,300.00    1,000.00     1,000.00         -               -               -              -         5,300.00  

2. พล.อ.ต.หญิง ม.ล. พิมทอง นันทวัน 
รองประธานทํา

หนาท่ีประธาน 
  3,300.00           -             -           -       25,000.00             -              -       28,300.00  

3. พล.ต. นรินทร สมุทรประภูต ิ
รองประธาน

กรรมการ 
  8,900.00           -             -           -       25,000.00             -              -       33,900.00  

4. พล.ร.ต สกล สิริปทุมรัตน 
รองประธาน

กรรมการ 
  7,300.00           -             -           -       25,000.00             -              -       32,300.00  

5. พล.ต. สรวุฒิ สาลี กรรมการ   8,800.00           -             -           -       25,000.00             -              -       33,800.00  

6. พ.อ. ประภาส อาจคิดการ กรรมการ   8,800.00    2,900.00       500.00         -       25,000.00             -              -       37,200.00  

7. พ.อ. ปรีชา ร่ืนกล่ินจันทร กรรมการ   8,000.00    1,700.00       500.00         -       25,000.00             -              -       35,200.00  

8. พ.อ. ยุสชนา ตระกูลเสนาธง กรรมการ   8,000.00           -             -           -       25,000.00             -              -       33,000.00  

9. พ.อ. รณกร ลังกาพินธ กรรมการ   8,000.00           -             -           -       25,000.00             -              -       33,000.00  

10. พ.อ. ธิติโชต พรมโสภา กรรมการ   8,000.00           -             -           -       25,000.00             -              -       33,000.00  

11. น.ท. ธนรัช อัคราช กรรมการ   8,800.00           -             -           -       25,000.00             -              -       33,800.00  

12. พ.ต. ธงชัย นาคแนม กรรมการ   8,800.00           -             -           -       25,000.00             -              -       33,800.00  

13. พ.ต. พิจิตร เล่ือมตา กรรมการ   7,200.00    2,900.00       500.00         -       25,000.00             -              -       35,600.00  

14. จ.ส.อ. พัฒนทรชนม จันอินทร กรรมการ   8,000.00    1,400.00       500.00         -       25,000.00             -              -       34,900.00  

15. พล.ท. นพลดล แสงพลสิทธิ์ ผูจดัการ   8,800.00    3,500.00     3,500.00         -       25,000.00    240,000.00            -      280,800.00  

(เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเการอยบาทถวน)   723,900.00  
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 ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ขอ 5 (3) บัญญัติให

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณขนาดใหญ ตองจัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดานตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางนอย

จะตองครอบคลุมถึงความเส่ียงดานสินเชื่อ ดานการลงทุน ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ รวมทั้งจัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหที่ประชุมใหญทราบ คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอรายงานผลการ

ดําเนินงานบริหารความเส่ียง ดังน้ี 

 คณะกรรมการดําเนินการ ตระหนักถึงความสําคัญของบริหารความเส่ียง เน่ืองจากเห็นวาการบริหารความเส่ียงถือเปนรากฐาน

สําคัญของการบริหารกิจการสหกรณ โดยกระบวนการบริหารความเส่ียง ไมวาจะเปนการระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตลอดจนการ

ควบคุมดูแลและทบทวนความเส่ียงเปนประจํา ถือเปนการบริหารเชิงรุกที่ ช.น.ส.ท ตองทําและนํามาปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการดําเนินการ ไดแตงตั้งอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดวยกรรมการดําเนินงานและผูจัดการ จํานวน 4 

คน โดยขอบเขตการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงน้ันคณะกรรมการดําเนินการ ไดกําหนดใหเปนไปตามคําแนะนํากรม

สงเสริมสหกรณ และเพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค และสงเสริมการบริหารเชิงรุก รวมทั้งตระหนักถึงความจําเปนในการแกไขความ

เส่ียงทั่วทั้งองคกร ช.น.ส.ท. ไดนําความรูการบริหารความเส่ียง มาเปนกรอบในการบริหารความเส่ียง เพื่อใหการดําเนินกิจการสหกรณเปนไป

ตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ในป 2564 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีการ

ประชุมการบริหารความเส่ียง เปนประจําทุกเดือน เพื่อพิจารณาเรื่องที่สําคัญสรุปได ดังน้ี  

 1. กําหนดทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยง ของ ช.น.ส.ท. ใหมีความ

เหมาะสม สอดคลองกับแผนกลยุทธและการดําเนินงานของ ช.น.ส.ท. เพื่อใหม่ันใจไดวา ช.น.ส.ท. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2. สงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง ใหกับกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ อยางสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเส่ียง จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมดานการบรหิารความเส่ียง 

 3. พิจารณาแนวโนมประเด็นดานความยั่งยืน ที่มีผลกระทบตอกิจการของ ช.น.ส.ท. เพื่อใหม่ันใจวาความเส่ียงตาง ๆ จะไดรับ

การบริหารจัดการ และมีมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะใหความเส่ียงดังกลาวอยูในระดับที่ยอมรับได 

 4. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีการติดตามการจัดการบริหารความเส่ียงอยางใกลชิด โดยจัดใหมีการจัดทํารายงาน

ความเส่ียง และประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกรใหคณะกรรมการ

ดําเนินการรับทราบ 

การบริหารความเส่ียงของ ช.น.ส.ท.ในปจจุบัน 

 ปจจุบัน ช.น.ส.ท. ไดมีการบริหาร/จัดการความเส่ียงดานตาง ๆ  โดยการแตงตั้งอนุกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น เพื่อใหการ

บริหารความเส่ียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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นโยบายบริหารความเส่ียง ของ ช.น.ส.ท.    

 1. จัดวางระบบและบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร  

  2. คณะกรรมการและฝายจัดการทุกคนเปนเจาของความเส่ียง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบในการระบุและประเมินความเส่ียง

ในสวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ  

 3. ความเส่ียงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณทหารทั้งหมด ตองไดรับการดําเนินการดังน้ี  

 3.1 ระบุความเส่ียงอยางทันเวลา  

 3.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณดังกลาว 

 3.3 การจัดการความเส่ียงใหสอดคลองตามหลักเกณฑการบริหารความเส่ียงที่กําหนดได 

 3.4 ติดตามและทบทวนการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีความม่ันใจวความเส่ียงของชุมนุมสหกรณทหาร จะ

ไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

 4. ความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบตอแผนกลยุทธของชุมนุมสหกรณทหาร ซ่ึงมีความเส่ียงสูงหรือสูงมาก ทั้งหมด ตองรายงานให

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ข้ันตอนบริหารความเส่ียง 

 1. การกําหนดวัตถุประสงค : เปนการเตรียมการวางแผนปองกันความสูญเสีย และการจัดทําแผนรองรับความสูญเสียลวงหนา 

 2. การระบุความเส่ียง : เปนการระบุความเส่ียงจากเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลทางลบ  

 3. การประเมินความเส่ียง : เปนการวิเคราะห การจัดลําดับความเส่ียง และการระบุผลกระทบ  

 4. การสรางแผนจัดการ : เปนการจัดใหมีแนวทางปองกันและจัดการที่เหมาะสม กอนเกิดปญหาจริงในภายหนา 

 5. การติดตามสอบทาน : เปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

กลยุทธ  

 1. การยอมรับความเส่ียง : เปนการกําหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได และเตรียมแผนการตั้งรับจัดการความเส่ียง 

 2. การลดและการควบคุมความเส่ียง : เปนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ และการวางมาตรการเชิงรุก  

 3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง : เปนการงดทําขั้นตอนที่ไมจําเปนและนํามาซ่ึงความเส่ียง  และการจัดปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน 

 4. การกระจายและโอนความเส่ียง : เปนการประกันทรัพยสิน และการทําสําเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด 

ประเภทของความเส่ียง  

 ในป 2564 ช.น.ส.ท. ไดกําหนดความเส่ียงไว 4 ดาน ดังน้ี  

 1. ความเส่ียงดานสินเชื่อ  หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงใน

สัญญา หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา อันสงผลใหเกิดความเสียหายตอชุมนุมสหกรณทหาร  

 2. ความเส่ียงดานการลงทุน หมายถึง ความเส่ียงที่จะมีโอกาสจะสูญเสียเงินลงทุน หรือจะไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว  

 3. ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเส่ียงที่ชุมนุมสหกรณทหาร ไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตาง ๆ  เม่ือครบ

กําหนดได เน่ืองจากไมสามารถจัดการเงินไดเพียงพอตามตองการในระยะเวลาที่กําหนด 

 4. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเส่ียงอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมเพียงพอของกระบวนการทํางาน 

พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยี ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายตอรายไดของชุมนุมสหกรณทหาร 
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ผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 

 ในป 2564 การบริหารความเส่ียงในภาพรวมเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค โดยความเส่ียงในแตละ

ดานไมมีความเส่ียงเกิดขึ้น และการจัดการความเส่ียงในแตละดาน มีการดําเนินการครบทุกรายการ สรุปได ดังน้ี 
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