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รายงานกิจการประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่ องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ

ประธาน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ขอ้ 61 กาหนดให้สหกรณ์จดั ให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี
ภายใน หนึ่ งร้ อยห้าสิ บ วัน นับ แต่ วนั สิ้ น ปี ทางบัญ ชี ส หกรณ์ คณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ ชุ ดที่ 37 จึงได้
กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2563
1. แนะนา ที่ปรึ กษา คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ผูต้ รวจสอบกิจการและผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย
ทีป่ รึกษา
1) พล.ต.อ.มนู
เมฆหมอก
2) พล.ต.ท.วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล
3) พล.ต.ท.สมเดช
ขาวขา
4) พล.ต.ท.สุ ชาติ
เหมือนแก้ว
5) พล.ต.ท.ธนากร
ศิริอฐั
6) พล.ต.ท.พนมพร
อิทธิประเสริ ฐ
7) พล.ต.ท.สุ ทิน
ทรัพย์พว่ ง
8) พล.ต.ท.ธีรพล
คุปตานนท์
9) พล.ต.ต.วิเชียร
ตันติวริ ิ ยะ
10) พล.ต.ต.สมพร
แดงดี
กรรมการดาเนินการ
1) พล.ต.ท.มงคล
กมลบุตร
ประธานกรรมการ
2) พล.ต.ท.สราวุฒิ
การพานิช
รองประธานกรรมการ
3) พล.ต.ต.เสน่ห์
อรุ ณพันธุ์
รองประธานกรรมการ
4) พล.ต.ต.ศรายุทธ
พูลธัญญะ
รองประธานกรรมการ
5) พล.ต.ต.พิชิตชัย
ศรี ยานนท์
รองประธานกรรมการ
6) พล.ต.ต.ธนังค์
บุรานนท์
กรรมการ/เหรัญญิก
7) พล.ต.ต.สุ รชาติ
มณี จกั ร
กรรมการ
8) พล.ต.ต.ทิวธวัช
นครศรี
กรรมการ
9) พ.ต.อ.สุ เมธ
เมฆขจร
กรรมการ
10) พ.ต.อ.ฉัตรชัย
นันทมงคล
กรรมการ
11) พ.ต.อ.สมชาย
ศรี สุวรรณาภรณ์ กรรมการ
12) พ.ต.อ.เอกริ นทร์
อิทธิวฒั นะ
กรรมการ
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13) พ.ต.อ.หญิง อังสณา
ฉายศิริ
กรรมการ
14) พ.ต.ท.ปรเมศวร์
เอี่ยมวรพงษ์
กรรมการ
15) พ.ต.ท.หญิง อัญญนันท์ ทิพย์ประเสริ ฐ กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางศิริลกั ษ์ พร้อมเพราะ
ผู้สอบบัญชี สหกรณ์
นายวิทศั
วัฒนศักดิ์
2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ดีเด่น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีของสมาชิ ก อีกทั้งแสดงให้เห็ นความมุ่งมัน่ ของกรรมการที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนสมาชิ กในบทบาทต่างๆของ
คณะกรรมการที่ สนับสนุ นกิจการของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิ กโดยแท้ ตลอดจนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆของสหกรณ์ อย่างต่อเนื่ องและเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่ผา่ นมาด้วยความ
ทุ่มเท เสี ยสละในการให้บริ การสมาชิกด้วยความตั้งใจ คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาอนุมตั ิจดั ให้มีการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ แก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ดีเด่นดังนี้
กรรมการดีเด่ นทีผ่ ่านการคัดเลือก ได้ แก่
พล.ต.ต.เสน่ห์
อรุ ณพันธุ์
สมาชิกดีเด่ นทีผ่ ่านการคัดเลือก ได้ แก่
1. ร.ต.ต. สมชาย แสนสดชื่น
2. ร.ต.ท. ศักดา จิตร์ อารี
3. ร.ต.ท. เกรี ยงเดช ม่วงมงคล
4. ร.ต.ท. จอมพจน์ วงษ์แจ้งจินดา
5. ร.ต.อ. สุ รพล ไพรลิน
6. ร.ต.ต. บาเหน็จ เรื องประโคน
7. ร.ต.ต. อุทยั
โพธิแสง
8. ร.ต.ท. ทวี
ข็มขา
9. ร.ต.ท. ธีระพงษ์ มหาเทพ
10. ร.ต.อ. ฉวี
เตรี ยมจักร์
เจ้ าหน้ าทีด่ ีเด่ นทีผ่ ่านการคัดเลือก ได้ แก่
1. นางสาว พิกุล สมสร้าง
2. นางสาว วราภรณ์ ทองดี
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
ณ โรงแรมปริ นซ์พาเลช อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร
…………………………………………………
ผู้มาประชุ ม
1. พล.ต.ท.สมเดช
ขาวขา
ประธานกรรมการ
2. พล.ต.ท.สุ ชาติ
เหมือนแก้ว รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการเลือกตั้ง
3. พล.ต.ท.มงคล
กมลบุตร
รองประธานกรรมการ
4. พล.ต.ต.ธนังค์
บุรานนท์
กรรมการ
5. พล.ต.ต.พิชิตชัย
ศรี ยานนท์
กรรมการ
6. พล.ต.ต.สุ รชาติ
มณี จกั ร
กรรมการ/กรรมการเลือกตั้ง
7. พ.ต.อ.หญิง วนิดา
หาญบุญเศรษฐ กรรมการ
8. พ.ต.อ.หญิง อังสณา
ฉายศิริ
กรรมการ
9. พ.ต.อ.เอกริ นทร์
อิทธิวฒั นะ
กรรมการ
10. พ.ต.ท.หญิง บุณฑริ กา อุดมโภคา
กรรมการ/เหรัญญิก/กรรมการเลือกตั้ง
11. พ.ต.ต.หญิง ปรานี
นวลนุกูล
กรรมการ/เลขานุการ
12. ร.ต.ต.หญิง เพ็ญนภา ศรี นกทอง
กรรมการ
13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด รวมทั้งสิ้ น
6,122 คน สมาชิกสามัญเข้าร่ วมประชุมจานวน 2,644 คน สมาชิกสมทบเข้าร่ วมประชุ ม 24 คน รวม
สมาชิกเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ นจานวน 2,668 คน
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. พล.ท.ฐิติราช
หนองหารพิทกั ษ์
รองประธานกรรมการ ติดราชการ
2. พล.ต.ท.สราวุฒิ
การพานิช
รองประธานกรรมการ ติดราชการ
3. พ.ต.อ.ฉัตรชัย
นันทมงคล
กรรมการ
ติดราชการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. พล.ต.ท.วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล
ที่ปรึ กษา
2. พล.ต.ท.ธนากร
ศิริอฐั
ที่ปรึ กษา
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3. พล.ต.ต.เสน่ห์
อรุ ณพันธุ์
ที่ปรึ กษา
4. พล.ต.ต.ศรายุทธ
พูลธัญญะ
ที่ปรึ กษา
5. พล.ต.ต.สมพร
แดงดี
ที่ปรึ กษา
6. พล.ต.ต.ทวิพงศ์
พงษ์สูงเนิน
กรรมการเลือกตั้ง
7. พ.ต.อ.โอฬาร
เอี่ยมประภาส
กรรมการเลือกตั้ง
8. นายวิทศั
วัฒนศักดิ์
ผูส้ อบบัญชี
9. นางศิริลกั ษ์
พร้อมเพราะ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
10. นางสาววิวาห์พร
ลักษณโภคิน
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 2
11. นางสาววิมลสิ ริ
พัชราพงศ์
นักวิชาการสหกรณ์
12. พ.ต.อ.หญิง นิศานันท์ นุสคง
ผูจ้ ดั การ
เริ่มประชุ มเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา ประธานได้กล่าวเปิ ดประชุ ม
ขอบคุ ณ สมาชิ ก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ทุ กท่ าน และดาเนิ นการตามระเบี ย บวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ขอ้ 61 กาหนดให้สหกรณ์จดั ให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี
ภายใน หนึ่ งร้ อยห้ าสิ บ วัน นับ แต่ วนั สิ้ น ปี ทางบัญ ชี ส หกรณ์ คณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ ชุ ดที่ 36 จึ งได้
กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ในวันที่ 24 มกราคม 2562
1. แนะนา ที่ปรึ กษา คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ผูต้ รวจสอบกิจการและผูส้ อบบัญชี ประกอบด้วย
ทีป่ รึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

พล.ต.ท.วิโรจน์
พล.ต.ท.ธนากร
พล.ต.ต.เสน่ห์
พล.ต.ต.ศรายุทธ
พล.ต.ต.สมพร
พล.ต.ต.สมพงษ์

สัตยสัณห์สกุล
ศิริอฐั
อรุ ณพันธุ์
พูลธัญญะ
แดงดี
เตชะสมบูรณ์

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
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กรรมการดาเนินการ
1) พล.ต.ท.สมเดช
ขาวขา
2) พล.ต.ท.สุ ชาติ
เหมือนแก้ว
3) พล.ต.ท.มงคล
กมลบุตร
4) พล.ท.ฐิติราช
หนองหารพิทกั ษ์
5) พล.ต.ท.สราวุฒิ
การพานิช
6) พล.ต.ต.ธนังค์
บุรานนท์
7) พล.ต.ต.พิชิตชัย
ศรี ยานนท์
8) พล.ต.ต.สุ รชาติ
มณี จกั ร
9) พ.ต.อ.หญิง วนิดา
หาญบุญเศรษฐ
10) พ.ต.อ.ฉัตรชัย
นันทมงคล
11) พ.ต.อ.หญิง อังสณา
ฉายศิริ
12) พ.ต.อ.เอกริ นทร์
อิทธิวฒั นะ
13) พ.ต.ท.หญิง บุณฑริ กา
อุดมโภคา
14) พ.ต.ต.หญิง ปรานี
นวลนุกูล
15) ร.ต.ต.หญิง เพ็ญนภา
ศรี นกทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางศิริลกั ษ์ พร้อมเพราะ
ผู้สอบบัญชี สหกรณ์
นายวิทศั
วัฒนศักดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ

2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ดีเด่น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีของสมาชิ ก อีกทั้งแสดงให้เห็ นความมุ่งมัน่ ของกรรมการที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนสมาชิ กในบทบาทต่างๆของ
คณะกรรมการที่ สนับสนุ นกิจการของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิ กโดยแท้ ตลอดจนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆของสหกรณ์ อย่างต่อเนื่ องและเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่ผา่ นมาด้วยความ
ทุ่มเท เสี ยสละในการให้บริ การสมาชิกด้วยความตั้งใจ คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาอนุมตั ิจดั ให้มีการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ แก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ดีเด่นดังนี้
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กรรมการดีเด่ นทีผ่ ่านการคัดเลือก ได้ แก่
พล.ต.ท.สุ ชาติ

เหมือนแก้ว

สมาชิกดีเด่ นทีผ่ ่านการคัดเลือก ได้ แก่
1. ร.ต.ต.สุ ดจิตต์
ธีรานุจรรยงค์
2. นางสาเภา
นาคอุไร
3. นายพิษณุ
รังคะพุทธมานะ
4. ร.ต.ต.สุ รินทร์
โพธิ์ ลอ้ ม
5. ร.ต.ท.เหว่า
ภิรมย์ฤทธิ์
6. ร.ต.ต.สุ รพล
มณี นิล
7. ร.ต.ต.จรัส
พลายแก้ว
8. นางพัฒนา
โกศล
9. ร.ต.ต.ไพสันต์
พิมพพิลา
10. ร.ต.ท.พงค์ตะวัน ศรี มูล
เจ้ าหน้ าทีด่ ีเด่ นทีผ่ ่านการคัดเลือก ได้ แก่
1) นางสาวชลธิชา
มากพูล
2) นางสาวชนิดา
ทองดี
มติทปี่ ระชุ ม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
เลขานุการ
ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณารายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี 2560 เมื่ อ วัน ที่ 29
มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดในรายงานกิจการประจาปี 2561 (หน้าที่ 10-54) ซึ่ งสมาชิกได้รับขณะลงทะเบียน
เข้าประชุม
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
มติทปี่ ระชุ ม
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 โดยไม่มีขอ้ แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3
รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธาน
แถลงรายละเอียดการดาเนินกิจการสหกรณ์ฯภายใต้การบริ หารงานของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 36 ประจาปี 2561 โดยสรุ ปดังนี้
1. จานวนสมาชิ ก ยกมาต้นปี 2561 จานวน 6,147 คน ระหว่างปี ลดลง 27 คน
คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี 2561 จานวน 6,122 คน เป็ นสมาชิกสามัญจานวน 6,042 คน สมาชิกสมทบจานวน 80 คน
2. ผลการด าเนิ นงาน สหกรณ์ มี ร ายได้ 281,669,584.90 บาท ร ายจ่ า ย
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101,601,518.40 บาท มีกาไรสุ ทธิ 180,068,066.50 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู(้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น)
ร้อยละ 7.00 ต่อปี , อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 3.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์(1)ร้อยละ
2.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 3.50 ต่อปี
3. ในปี 2561 สหกรณ์ จ่ายเงิ น กู้ให้ก ับ สมาชิ ก เป็ น 3 กรณี เงิ น กู้ส ามัญ โดยใช้
บุคคลค้ าประกันวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เงิ นกู้สามัญไม่ตอ้ งใช้บุคคลค้ าประกันภายในวงเงินไม่เกิ น 95%
ของทุนเรื อนหุ ้นและหรื อเงินฝากกับสหกรณ์ ชาระคืนภายใน 180 งวด เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นวงเงินกูไ้ ด้ 4 เท่าของ
เงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ชาระคืนภายใน 12 งวด
4. การมอบเงินสวัสดิการสมาชิ ก อุดมการณ์ ของสหกรณ์ ฯคือการช่ วยเหลือซึ่ งกัน
และกันระหว่างสมาชิ ก ดังนั้นการบริ หารงานของสหกรณ์ฯจึงคานึงถึงผลประโยชน์ที่สมาชิ กควรจะได้รับให้มาก
ที่สุด ซึ่งในปี 2561 สหกรณ์ฯได้จดั สวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้
จ่ายเงินสวัสดิการปี 2561
ลาดับ

รายการ

จานวน(คน)

เงินสวัสดิการคงเหลือยกมาต้นปี

จานวนเงิน(บาท)
1,549,700.00

เงินสวัสดิการจัดสรรเพิม่ จากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560

10,000,000.00

รวมทุนสวัสดิการทั้งสิ้น

11,549,700.00

1

สมาชิกถึงแก่กรรม

29

6,610,000.00

2

สมาชิกประสบภัยพิบตั ิ(น้ าท่วม+ไฟไหม้)

0

0.00

3

ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

128

384,000.00

4

วันเกิดสมาชิกรายละ 10 หุน้

5,810

581,000.00

5

สมาชิกสมรส

31

31,000.00

6

บุตรคนแรกของสมาชิก

41

41,000.00

7

สมาชิกอุปสมบท

1

1,000.00

8

สมาชิกรับปริ ญญา

20

10,000.00

9

สมาชิกประกอบพิธีฮจั ญ์

0

0.00

10

สมาชิกอาวุโส

460

920,000.00
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จ่ายเงินสวัสดิการปี 2561
ลาดับ
11

รายการ

จานวน(คน)

ทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก

522

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

7,042

จานวน(คน)
1,579,500.00
10,157,500.00

2) การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์
ลาดับ

รายการ

จานวนเงิน(บาท)

1.

เงินทุนสวัสดิการสาหรับหน่วยงานต้นสังสัดสมาชิก(บช.ก.,บช.ส.,สพฐ.ตร., สทส.,และสท.)

690,000.00

2.

เงินสวัสดิการ ตร. 0.30% ของกาไรสุทธิ

498,038.33

3.

เงินสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การสอนมวยไทย (โครงการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ)

37,350.00

4.

เงินสนับสนุนสร้างโรงเรี ยนบ้านไทยเสรี (โครงการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ)

30,000.00

5.

เงินสนับสนุนกองการเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติ

40,000.00

6.

เงินสนับสนุนตารวจนอกราชการ

20,000.00

7.

ถวายผ้ากฐินทาน จว.นครพนม

3,000.00

8.

ถวายผ้าพระกฐินของกรมส่งเสริ มสหกรณ์

5,000.00

9.

ถวายผ้าพระกฐินของสันนิบาตสหกรณ์

2,000.00

10

ถวายผ้าพระกฐินของกรมตรวจบัญชี

2,000.00

11.

ร่ วมทาบุญกฐินสามัคคี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

2,000.00

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

ประธาน
มติทปี่ ระชุ ม

1,329,388.33

มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
รับทราบรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการประจาปี 2561
ผู้สอบบัญชี
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
นางศิริลกั ษ์ พร้อมเพราะ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจ สันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด สาหรับปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิ จการ
และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นประจาทุกเดือน จึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่โดยสรุ ป ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการสหกรณ์
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
4. เพื่ อ สรุ ปผลการตรวจสอบประจ าเดื อ น เสนอข้ อ สั ง เกต และข้ อ เสนอแนะต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ประเมินผลประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ
3. ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
4. ตรวจสอบการดาเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่
และที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการตามแผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้
ผลการตรวจสอบ
1. การปฏิบตั ิการด้านบริ หารทัว่ ไป
1.1 สหกรณ์ได้กาหนดข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุ มไว้ เพียงพอ เหมาะสมกับการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุ มใหญ่ และมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ
1.2 สหกรณ์ได้กาหนดแผนการดาเนินงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุ ม ใหญ่ ใ นจานวนที่ เหมาะสม ผลการปฏิ บ ัติงานเป็ นไปตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ มี รายได้สู งกว่ายอด
ประมาณ 34,359,584.90 บาท ส่ วนค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิเว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ทางบัญ ชี แ ละดอกเบี้ ยจ่ า ยเงิ น รั บ ฝากมี ย อดสู ง กว่า ประมาณการ 4,414,460.00 บาท และ 28,738,722.71 บาท
เนื่องจากมีสมาชิกนาเงินมาฝากมากกว่าที่สหกรณ์ประมาณการไว้
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2. การปฏิบตั ิดา้ นการเงิน
2.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน สหกรณ์ กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเงิ นเป็ นไป
ตามระเบียบที่กาหนด การรับ-จ่ายเงินเป็ นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมใหญ่
2.2 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้ นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
รวม

31 ธ.ค. 2561
(บาท)
16,322.60
52,814,234.97
161,625,868.80
214,456,426.37

31 ธ.ค. 2560
(บาท)
49,184.22
9,404,224.44
69,952,020.11
79,405,428.77

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(บาท)
- 32,861.62
+ 43,410,010.53
+ 91,673,848.69
+135,050,997.60

เงิ นฝากธนาคารและเงิ นฝากสหกรณ์ อื่น มี ยอดถู กต้องตรงกันกับยอดคงเหลื อของบัญชี ธนาคาร ชุ มนุ ม
สหกรณ์และสหกรณ์อื่นทุกแห่ง
3. การปฏิบตั ิดา้ นการบัญชี สหกรณ์ บนั ทึกบัญชี ดว้ ยโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าบันทึก
บัญชีไว้เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน
4. การดาเนินงาน
4.1 จานวนสมาชิก ณ วันสิ้ นปี มียอดคงเหลือดังนี้
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(คน)
(คน)
(คน)
สมาชิกสามัญ
6,042
6,090
48
สมาชิกสมทบ
80
57
+ 23
รวม
6,122
6,147
- 25
การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
รายการ
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4.2 การให้เงินกูย้ มื ณ วันสิ้ นปี มียอดคงเหลือดังนี้
รายการ
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงินกูส้ ามัญ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กสู้ ุ ทธิ

31 ธ.ค. 2561
(บาท)
46,508,414.40
3,851,622,635.45
3,898,131,049.85
6,876,175.37
3,891,254,874.48

31 ธ.ค. 2560
(บาท)
47,529,982.19
3,589,148,613.53
3,636,678,595.72
5,440,798.05
3,631,237,797.67

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(บาท)
- 1,021,567.79
+262,474,021.92
+261,452,454.13
+ 1,435,377.32
+260,017,076.81

สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนด มีเอกสารหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินกูท้ ุกประเภท ได้แก่คาขอกูเ้ งิน สัญญากูเ้ งิน สัญญาค้ าประกัน สหกรณ์จดั ทาไว้เรี ยบร้อยครบถ้วน จากการ
เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชี คุมยอดปรากฏว่าถูกต้องตรงกันมีค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นของลูกหนี้
เงิ นให้กู้ตามที่ ได้จดั ชั้นคุ ณภาพลู กหนี้ ตามระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ จานวน 6,876,175.37 บาท ระหว่างปี
ไม่มีการตัดหนี้สูญแต่อย่างใด
ลูกหนี้อื่น ได้แก่
รายการ
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ลม้ ละลาย
ลูกหนี้พิทกั ษ์ทรัพย์
ลูกหนี้กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้สุทธิ

31 ธ.ค. 2561
(บาท)
1,100,234.50
1,136,265.25
2,330,166.62
4,057,527.31
172,230.00
8,796,423.68
7,518,903.27
1,277,520,41

31 ธ.ค. 2560
(บาท)
1,105,415.79
1,316,885.84
922,696.58
0.00
43,160.00
3,388,158.21
3,344,998.21
43,160.00

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(บาท)
- 5,181.29
- 180,620.59
+ 1,407,470.04
+4,057,527.31
+ 129,070.00
+5,408,265.47
+4,173,905.06
+1,234,360.41
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4.3 การลงทุนทางการเงิน สหกรณ์ลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์และพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้ นปี มียอด
คงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ 3 สหกรณ์
189,791,000.00
189,787,000.00
+ 4,000.00
หุ น้ บริ ษทั สหประกันชีวติ จากัด
200,000.00
200,000.00
0.00
รวม
189,991,000.00
189,987,000.00
+ 4,000.00
การลงทุนของสหกรณ์ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ได้แก่ หุ ้นชุ มนุ ม
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จากัด จานวน 4,322,500.00 บาท หุ ้น ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ตารวจ
แห่ ง ชาติ จ ากัด จ านวน 185,458,500.00 บาท และหุ ้ น ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ไ ทยไอซี ที จากัด จ านวน
10,000.00 บาท
4.4 การรับฝากเงิน มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ดังนี้
รายการ
เงินรับฝากสมาชิก
1.ออมทรัพย์
2.ออมทรัพย์พิเศษ
รวม
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
รวมทั้งสิ้ น

31 ธ.ค. 2561
(บาท)

31 ธ.ค. 2560
(บาท)

+ เพิม่ ขึ้น – ลดลง
(บาท)

1,393,272,612.64
946,474,905.88
2,339,747,518.52
2,112.31
2,339,749,630.83

1,435,114,175.80
658,322,260.11
2,093,436,435.91
2,078.55
2,093,438,514.46

41,841,563.16
+ 288,152,645.77
+ 246,311,082.61
+
33.76
+ 246,311,116.37

สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนด เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือ
ในรายงานสรุ ป ยอดคงเหลื อรายบุ ค คลตามโปรแกรมระบบเงิ นรั บฝากกับ ยอดคงเหลื อตามบัญ ชี คุ ม ปรากฏว่า
ถูกต้องตรงกัน
4.5 เงินกูย้ ืม สหกรณ์ ได้รับอนุ มตั ิวงเงินกูย้ ืมหรื อค้ าประกันจากที่ประชุ มใหญ่ โดยได้รับความเห็ นชอบ
จากทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน แต่สหกรณ์ไม่ได้กยู้ ืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นแต่
อย่างใด
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4.6 ทุนของสหกรณ์ ณ วันสิ้ นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
+ เพิ่มขึ้น -ลดลง
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทุนเรื อนหุ ้น
1,526,859,930.00 1,417,654,590.00
+ 109,205,340.00
ทุนสารอง
222,140,046.69
199,773,833.17
+ 22,366,213.52
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
3,366,067.41
3,366,067.41
0.00
ทุนสาธารณประโยชน์
2,485,649.40
2,811,937.73
- 326,288.33
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์
4,327,696.75
4,602,846.75
- 275,150.00
ทุนสวัสดิการสมาชิก
2,863,700.00
1,549,700.00
+ 1,314,000.00
รวม
1,762,043,090.25 1,629,758,975.06
+ 132,284,115.19
การรับและจ่ายคืนค่าหุ น้ และการจ่ายทุนสะสมอื่นๆ ถูกต้อง เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการ มียอดคงเหลื อรายบุ คคลถู กต้องตรงกันกับบัญชี คุมยอด การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
เป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
4 .7 ผลการดาเนิ นงาน สหกรณ์ มีผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับประมาณการรายได้รายจ่ายดังนี้
รายการ

รายได้
ดอกเบีย้ รับเงินให้ ก้ ูยืม
ดอกเบีย้ รับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
อื่นๆ
รวมรายได้

ประมาณการ
(บาท)
240,000,000.00
500,000.00
6,300,000.00
510,000.00
10,000.00
500,000.00
247,310,000.00

เกิดขึ้นจริ ง
สู ง(ต่า)กว่าประมาณการ
(บาท)
(บาท)
268,738,722.71
28,738,722.71
1,529,810.14
1,029,810.14
10,842,715.46
4,542,715.46
558,336.59
48,336.59
22,950.00
12,950.00
535,386.59
35,386.59
281,669,584.90
34,359,584.90
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ประมาณการ
(บาท)

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
รวม
กาไรสุ ทธิ

เกิดขึ้นจริ ง
(บาท)

70,500,000.00
0.00
16,562,000.00
7,510,000.00
330,000.00
6,722,000.00
2,000,000.00
87,062,000.00
160,248,000.00

สู ง(ต่า)กว่าประมาณการ
(บาท)

82,775,154.94
755.58
18,825,607.88
6,851,496.00
197,532.68
5,362,119.10
6,414,460.10
101,601,518.40
180,068,066.50

12,275,154.94
755.58
2,263,607.88
(658,504.00)
(132,467.32)
(1,359,880.90)
4,414,460.10
14,539,518.40
19,820,066.50

สหกรณ์ มีรายได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้จานวน 34,359,584.90 บาท ค่าใช้จ่ายเป็ นไปตามประมาณ
การที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มใหญ่ ยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสู งกว่าประมาณการจานวน 12,275,154.94 บาท
เนื่ องจากสมาชิ กนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ มากกว่าที่สหกรณ์ คาดการณ์ และค่าใช้จ่ายทางบัญชี สูงกว่าประมาณการ
จานวน 4,414,460.10 บาท เนื่ องจากมีหนี้ สงสัยจะสู ญลู กหนี้ เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเป็ นไปเพื่อกิ จการของสหกรณ์
มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนถูกต้อง สหกรณ์ ดาเนิ นงานมีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 180,068,066.50
บาท สู งกว่าประมาณการจานวน 19,820,066.50 บาท ปี ก่อนมีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 166,012,775.86 บาท สู งกว่า
ปี ก่อน จานวน 14,055,290.64 บาท
1. การวิเคราะห์ผลการบริ หารจัดการทางการเงินของสหกรณ์
รายการ

หน่วย

ปี 2561

เท่า
เท่า
%
%
%

1.21
0.05
8.15
11.98
9.63

มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ ยง
1.อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
2.อัตราทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์
4.อัตราการเติบโตของหนี้
5.อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนสหกรณ์

ปี 2560
1.17
0.05
7.49
18.14
9.58
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รายการ

หน่วย

ปี 2561

ปี 2560

มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์
1.อัตราหมุนของสิ นทรัพย์
2.อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์

รอบ
%
%

0.07
4.39
10.22

0.06
4.51
12.99

มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริ หาร
1.อัตราการเติบโตของธุ รกิจ

%

5.03

14.78

มิติที่ 4 การทากาไร
1.กาไรต่อสมาชิก
2.เงินออมต่อสมาชิก
3.หนี้สินต่อสมาชิก
4.อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
5.อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
6.อัตราการเติบโตของทุนสารอง
7.อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
8.อัตรากาไรสุ ทธิ
9.อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ
มิติที่ 5 สภาพคล่อง
1.อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
%
%
%
%
%
%
%

0.029
0.632
0.384
6.21

0.027
0.572
0.343
6.42

5.73
11.20
5.78
64.06
8.47

4.69
11.23
35.57
66.68
4.32

0.26

0.23

6. การวิเคราะห์ผลการบริ หารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม
มิติที่ 1 มิติความเพียงพอต่อความเสี่ ยง สหกรณ์ยงั มีความเสี่ ยงของเงินทุน จากอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน
1.21:1 ปี ก่อน 1.17:1 สหกรณ์มีสัดส่ วนหนี้สินต่อทุนสู งกว่าปี ก่อน ในปี นี้สหกรณ์มีหนี้ สินร้อยละ 54.84 ในขณะที่
มีทุนร้อยละ 45.16 ส่ วนอัตราการเติบโตของหนี้ ของสหกรณ์ ปีนี้ ร้อยละ 11.98 ปี ก่อนร้ อยละ 18.14 แสดงว่าอัตรา
การเติบโตของหนี้ ต่ ากว่าปี ก่อน แต่หากพิจารณาถึ งหนี้ สินของสหกรณ์ ปรากฏว่าส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ นรับฝากของ
สมาชิก ซึ่ งแสดงถึงความเชื่อมัน่ ของสมาชิกที่นาเงินมาฝากไว้กบั สหกรณ์เพิ่มขึ้น
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มิ ติ ที่ 2 มิ ติ คุ ณ ภาพของสิ น ทรั พ ย์ สหกรณ์ มี อ ัต ราหมุ น ของสิ น ทรั พ ย์ 0.07 รอบ ปี ก่ อ น 0.06 รอบ
หมายถึ งสหกรณ์ ได้นาสิ นทรั พ ย์ที่มี อยู่เพื่ อไปก่ อให้เกิ ดรายได้สู งกว่าปี ก่ อนเล็กน้อย แต่มี อตั ราผลตอบแทนต่ อ
สิ นทรัพย์ร้อยละ 4.39 ปี ก่อนร้อยละ 4.51 หมายถึงสหกรณ์ใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้ เกิดผลกาไรต่ากว่าปี ก่อนเล็กน้อย
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริ หาร อัตราการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจสหกรณ์ พิจารณาจากมูลค่าการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของสหกรณ์ กบั สมาชิ กและสหกรณ์ อื่น ร้อยละ 5.03 ปี ก่อนร้อยละ 14.78มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของ
ธุ รกิจลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจปี ก่อน
มิ ติที่ 4 ด้านการท าก าไร สหกรณ์ มี อตั ราก าไรสุ ท ธิ ร้อยละ 64.06 ปี ก่ อนร้ อยละ 66.68 ต่ ากว่าปี ก่ อ น
เนื่ องจากมี อตั ราส่ วนต้นทุ นและค่าใช้จ่ายสู งขึ้น แต่มีอตั ราการเติ บโตของกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 8.47 ปี ก่อนร้ อยละ
4.32 สู งกว่าปี ก่อน
มิ ติ ที่ 5 ด้านสภาพคล่ อ ง อัต ราส่ วนทุ น หมุ น เวีย นร้ อ ยละ 0.26 ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 0.23 สู ง กว่า ปี ก่ อ น
แสดงถึงสหกรณ์ มีสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน หรื อมีสภาพคล่องสู งกว่าปี ก่อน และถื อว่าสหกรณ์ มี
สภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
สรุ ปผลโดยรวม ในปี 2561 ผู ้ ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการเป็ นประจาทุกเดือน และ
รายงานผลการตรวจสอบกิ จการ พร้ อมทั้งให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ) ต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุ มใหญ่และมติที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้บริ การและเกิดผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
มติทปี่ ระชุ ม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชี สหกรณ์
ได้แถลงรายงานผลการตรวจสอบประจาปี ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
ประกอบด้วย
1) ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
- การควบคุมภายใน
ความรู ้ ค วามสามารถของคณะกรรมการดาเนิ นการและฝ่ ายจัดการ สหกรณ์ ก าหนด
โครงสร้ างการบริ หารงานไว้เหมาะสม มี การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนิ นการ และ
เจ้าหน้าที่ไว้ชดั เจน คณะกรรมการดาเนิ นการมีความรู ้ความสามารถเพียงพอในการบริ หารงาน มีการตัดสิ นใจ
เกี่ ยวกับการบริ หารเป็ นไปอย่างเหมาะสม มิได้ข้ ึนอยูก่ บั บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง รวมทั้งมีการประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการเป็ นประจาทุกเดื อน สาหรับเจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งที่รับผิดชอบ มีการ
จัดทาหลักประกันเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
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2) ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ความเสี่ ยงด้านเครดิต
1. ความเสี่ ยงด้านการก่อหนี้ ของสหกรณ์ พิจารณาจากอัตราส่ วนหนี้ สินทั้งสิ้ น 1.21
เท่า แสดงให้เห็ นว่า เงิ นทุ นของสหกรณ์ มีความเพียงพอต่อภาระหนี้ สิน เนื่ องจากหนี้ สินของสหกรณ์ จานวน
2,358,132,326.96 บาท เป็ นหนี้ สิ นภายในทั้งสิ้ น ซึ่ งเป็ นเงิ นรับ ฝากจากสมาชิ กถึ ง 2,340,523,037.58 บาท
หรื อร้อยละ 99.25 ของหนี้สินทั้งสิ้ น
2. ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง โดยพิจารณาจากอัตราส่ วนทุ นหมุ นเวียน 0.26 เท่ า
ซึ่ งหมายความว่า สหกรณ์ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 0.26 บาท ในขณะที่มีหนี้ สินหมุนเวียน 1.00 บาท แสดงให้
เห็ นว่า สภาพคล่ องทางการเงิ นของสหกรณ์ อยู่ในอัตราที่ ไม่ สูงนัก แต่เมื่ อพิ จารณาส่ วนประกอบของหนี้ สิ น
หมุนเวียนแล้ว จะเห็ นได้ว่า หนี้ สินหมุนเวียนส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นรับฝากจากสมาชิ กที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการออม
เป็ นส่ วนใหญ่ ถึ งร้ อยละ 99.25 ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงิ นของสหกรณ์ จึงไม่น่าเป็ นห่ วง แต่อย่างไรก็ตาม
สภาพคล่อง ทางการเงินของสหกรณ์ยงั ขึ้นอยูก่ บั การบริ หารลูกหนี้เป็ นสาคัญ
พร้ อ มนี้ ได้แ ถลงรายละเอี ย ดงบแสดงฐานะทางการเงิ น ของสหกรณ์ ฯ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุ มพิจารณา ซึ่ งประกอบไปด้วยหนังสื อรับรองของสหกรณ์ ฯ รายงานของผูส้ อบบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สรุ ปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนดาเนิ นงานของสหกรณ์ จานวน
4,300,243,483.71 บาท
1.1 หนี้สินจานวน 2,358,132,326.96 บาท
1.2 ทุนของสหกรณ์ฯ จานวน 1,942,111,156.75 บาท
2. สหกรณ์มีรายได้จานวน 281,669,584.90 บาท รายจ่ายจานวน 180,068,066.50 บาท มี
กาไรสุ ทธิ จานวน 180,068,066.50 บาท
3. งบกระแสเงินสด
3.1 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน เงิ นสดสุ ท ธิ ใช้ไปมากกว่าเงิ นสดสุ ท ธิ
ได้มาจานวน 78,552,943.62 บาท
3.2 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุ น เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปมากกว่าเงิ นสดสุ ทธิ ได้มา
จานวน 1,653,281.4000 บาท
3.3 กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจากการจัดหางาน เงินสดสุ ทธิ ได้มามากกว่าเงิ นสด
สุ ทธิใช้ไปจานวน 215,257,22.62 บาท
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4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.1 สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.2 เงินสดและเงินฝากธนาคารจานวน 52,830,557.57 บาท
4.3 เงินฝากสหกรณ์อื่นจานวน 161,625,868.80 บาท
4.4 เงิ น ให้ กู้ ยื ม (เงิ น กู้ เ พื่ อเห ตุ ฉุ ก เฉิ น แล ะเงิ น กู้ ส ามั ญ ) ระยะสั้ น จ าน วน
398,695,978.14 บาท ระยะยาวจานวน 3,492,558,896.34 บาท
4.5 ลูกหนี้สุทธิ จานวน 1,277,520.41 บาท
4.6 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นจานวน 649,885.51 บาท
4.7 เงินลงทุนจานวน 189,991,000.00 บาท
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ จานวน 363,880.12 บาท
4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จานวน 1,118,150.00 บาท
4.10 เงินรับฝาก(จากสมาชิกและสหกรณ์อื่น)จานวน 2,340,525,149.89 บาท
4.11 หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น จ านวน 8,232,598.70 บาท หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น
9,374,578.37 บาท
4.12 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 9,374,578.37 บาท
4.13 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบอื่นๆจานวน 13,043,113.56 บาท
พร้ อมนี้ ได้แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นแบบไม่มีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
ไม่พบข้อสังเกตที่ เป็ นสาระสาคัญ จากการตรวจสอบแต่อย่างใด ผลการประเมิ นชั้นคุ ณภาพ การควบคุ มภายใน
สรุ ปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ (ดีมาก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานกิจการหน้าที่ 70- 92
มติทปี่ ระชุ ม
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561
แจ้ง ต่ อที่ ป ระชุ ม เรื่ องพิ จารณาอนุ ม ัติ จดั สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจาปี 2561 คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 36 ได้ดาเนินกิจการมาครบรอบปี ทางบัญชี สหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ 180,068,066.50 บาท พร้อมเสนอ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิดงั นี้
1. ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิน 24,033,197.50 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 13.35
2. บ ารุ งสั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยไม่ เกิ นร้ อยละ 1 ของก าไรสุ ทธิ แต่ ไม่ เกิ น 3
หมื่นบาท จานวนเงิน 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.02
3. เงิ นปั น ผลตามหุ ้น ที่ ชาระแล้วในอัตราร้ อยละ 7.00 ต่ อปี เป็ นเงิ น 101,255,067.00
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บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.23
4. เงินเฉลี่ยคืนให้กบั สมาชิ กร้ อยละ 15.00 ต่อปี เป็ นเงิน 39,709,802.00 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 22.05
5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิน 2,900,000.00
บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.61
6. ทุ นสาธารณประโยชน์ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิน 540,000.00 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 0.30(เงินสวัสดิการ ตร. ร้อยละ 0.30 ของกาไรสุ ทธิ )
7. ทุนสวัสดิการสมาชิก เป็ นเงิน 11,500,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.39
8. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ เป็ นเงิน 100,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.05
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานกิจการหน้าที่ 93-94
มติทปี่ ระชุ ม
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2561
ประธาน
การพัฒนาสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิ สู จน์หลักฐาน
ตารวจ จากัด ประจาปี 2562 เป็ นการดาเนิ นงานภายใต้เกณฑ์ กากับ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ที่ มี สิ นทรั พ ย์น้อยกว่า
5,000 ล้านบาท ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เพื่อให้การดาเนิ นงานสหกรณ์มีความมัน่ คง ทั้งในด้านธรรมาภิบาล ด้าน
สภาพคล่ อง ด้านเครดิ ต และด้านปฏิ บ ตั ิ การ ซึ่ งการจัดท าแผนปฏิ บ ตั ิ การ ประจาปี 2562 เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิ สูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
ยังคงยึดถือสมาชิ กเป็ นศูนย์กลาง มุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์ ในด้านการบริ การและการจัดสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ
ยุติธรรมอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
วิสัยทัศน์
“ เป็ นสหกรณ์ ทมี่ ั่นคง บริหารโปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิกและครอบครัว”
ค่ านิยมร่ วม
มีจิตบริ การ มุ่งประสิ ทธิ ภาพของงาน ทางานเป็ นทีม
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 2
บริ หารทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มัน่ คง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
พันธกิจที่ 3
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่ อมโยงเครื อข่ายกับหน่วยงานสหกรณ์
และสถาบันการเงินอื่น
พันธกิจที่ 4
จัดสวัสดิการอย่างทัว่ ถึงเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของสมาชิก
พันธกิจที่ 5
ส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและขบวนการสหกรณ์
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กลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ได้กาหนด
14 กลยุทธ์ 26 โครงการ 35 กิ จกรรม เพื่อรองรับ 5 พันธกิ จ เพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการบริ หารงานให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการบริ หารงานและการให้บริ การสมาชิ กที่มีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประโยชน์
แก่สมาชิกและสังคมโดยรวม โดยมีเป้ าหมายในการดาเนินงานตามแผน ดังนี้
1. ระบบการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งมัน่ คงทางการเงิน
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริ การอย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
5. เชื่อมโยงเครื อข่ายและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์
แผนการดาเนินงานประจาปี 2562
ลาดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5

ทุนเรื อนหุ ้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
การลงทุน

ปี พ.ศ. 2561
แผนงาน ผลงาน
ร้อยละ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ของ
ผลงานต่อ
เป้าหมาย
1,517
1,526
100.59
2,343
2,340
99.87
100
0.01
0.01
3,936
3,891
98.86
-

แผนงานปี
2562
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
เพิ่ม(ลด)
(ล้านบาท)

1,626
2,590
100
4,141
-

100
250
99.99
250
100
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ประธาน
104
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 8
พล.ต.ต.ศรายุทธ
ข้อ 67 ดังนี้
ข้ อความทีข่ อแก้ไข

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานกิจการ หน้าที่ 95อนุมตั ิตามที่เสนอ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
แถลงรายละเอียดขอมติที่ประชุ มแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 49., ข้อ 52., และ
“ข้ อ 49. คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ น บิ ดา,ม ารดา, ส ามี ห รื อภรรยา,บุ ตรของส ม าชิ กสห กรณ์ ฯ

ซึ่งบรรลุนิติภาวะ

(3) เคยเป็ นข้าราชการ หรื อลู กจ้างประจาในสั งกัดกองบัญ ชาการตารวจ
สอบสวนกลาง,กองบัญชาการตารวจสันติบาล, สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ, สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร,กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว, กองสารนิ เทศหรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจ
สอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี่ จะปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ย บ มติ และคาสั่ งของ
สหกรณ์”
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เหตุผลทีข่ อแก้ ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 32
ข้ อความทีข่ อแก้ไข
“ข้อ 52 สิ ทธิ และหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ และหน้าที่เฉพาะ
ในส่ วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์
ก. สิ ทธิ ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์โดยไม่นบั เป็ นองค์ประชุม
(2) ถือหุ น้ ได้ปีละไม่เกิน 10,000 บาท และได้รับเงินปั นผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(3) ฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(4) กูเ้ งินได้ไม่เกิ นทุนเรื อนหุ ้นที่มีอยู่ และ/หรื อเงินฝากของตนเองเป็ นหลักทรัพย์ค้ า
ประกันและมีสิทธิ์ ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกับสมาชิก
(5) ได้รับสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์
ข. หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุ มตามที่ สหกรณ์ นัดหมาย(3)ส่ งเสริ มสนับสนุ นกิ จการของสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและ
มัน่ คง
ค. สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) นับเป็ นองค์ประชุม หรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอชื่อหรื อได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ”
เหตุผลทีข่ อแก้ ไข
จัดสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ
ข้ อความทีข่ อแก้ไข
“ข้อ 67.
คณะกรรมการด าเนิ น การ ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์ จานวน 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการดาเนิ นการสิ บสี่ คน โดยผ่านการ
สรรหาจากคณะกรรมการเลื อกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการสรรหาและการเลื อกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ
ในกรณี ที่ ก รรมการดาเนิ นการ ซึ่ งยังมี วาระในการดารงตาแหน่ งต่อไป ได้รับ
เลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 69 วรรคสอง
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กรณี ตาแหน่ ง กรรมการดาเนิ น การตามวรรคสองว่างลงให้ ถื อว่าผูท้ ี่ ไ ด้รับ การ
เลือกตั้งคะแนนสู งสุ ดถัดลงไปเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งแทนตาแหน่งว่าง โดยให้อยูใ่ นตาแหน่งตามข้อบังคับข้อ 69
วรรคสาม
เหตุผลทีข่ อแก้ ไข
เพื่อคณะกรรมการเลื อกตั้งสามารถกาหนดรู ปแบบการสรรหาสมาชิ กเพื่อเสนอ
ชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานกิจการหน้าที่ 104-107
มติทปี่ ระชุ ม
เห็ นชอบเป็ นเอกฉั นท์ แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ต ารวจสอบสวนกลางตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ข้อ 49, ข้อ 52.,และข้อ 67
ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาโอนเงินรอจ่ายคืน เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าทุนสารอง
ประธาน
ตาม ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์
หลักฐานตารวจ จากัด ข้ อ 29 ที่มาแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 27 แล้วบรรดาเงิน
อุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุ นหรื อ
ทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสารองของ สหกรณ์
อนึ่ ง จานวนเงินซึ่ งสหกรณ์ พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้น
กาหนดอายุความ ก็ให้ สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารอง
ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ของสหกรณ์ ซ่ ึ งคณะกรรมการด าเนิ น การเสนอแนะให้ ที่
ประชุ มใหญ่จดั สรรตามข้อ 27 หากที่ประชุ มใหญ่พิจารณาแล้วเห็ นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจานวน
ให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจานวน ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
จึงนาเรี ยนที่ประชุ มพิจารณาโอนเงินรอตรวจสอบ, เงิ นปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
เข้าทุนสารอง จานวนเงินซึ่ งไม่มีการเรี ยกร้องพ้นกาหนดอายุความ จานวน 254,156.46 บาท ประกอบด้วย
1. เงินรอตรวจสอบปี 2551-2552 จานวนเงิน 103,252.46 บาท
2. เงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ยคื นปี 2555 จานวน 102 ราย รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 150,904.00 บาท
2.1 เป็ นเงินปันผลจานวน 118,515.00 บาท
2.2 เป็ นเงินเฉลี่ยคืนจานวน 32,389.00 บาท
โดยประกาศรายชื่ อสมาชิ กที่มีเงินค้างจ่าย ให้ทราบทัว่ กัน ณ ที่ทาการสหกรณ์ ฯ
เพื่อให้ม ารับเงิ นภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561 เป็ นต้นไป พ้นจากนี้ โอนเงิ นค้าง
คงเหลือเข้าทุนสารอง
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานกิจการหน้าที่ 108
มติทปี่ ระชุ ม
อนุมตั ิ
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ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื ประจาปี 2562
ประธาน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์
หลักฐานตารวจ จากัด ข้อ 18 วงเงิ นกู้ยืม หรื อการค้ าประกันที่ ป ระชุ มใหญ่ อาจกาหนดวงเงิ นกู้ยืมหรื อการค้ า
ประกันสาหรับปี หนึ่ ง ๆ ไว้ตามที่ จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิ นงาน วงเงินซึ่ งกาหนดดังว่านี้ ตอ้ งได้รับความ
เห็ นชอบจาก นายทะเบี ยนสหกรณ์ ถ้าที่ ประชุ มใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ยงั มิ ได้ให้ความ
เห็ นชอบวงเงิ นกูย้ ืมหรื อการค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงิ นกูย้ ืมหรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
สาหรับในปี 2562 เสนอให้ขออนุ มตั ิกาหนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการค้ าประกันซึ่ ง สหกรณ์ฯ อาจกูย้ ืมได้ในวงเงิน 1,000
ล้านบาท เท่ากับปี 2561
ประธาน
สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
มติทปี่ ระชุ ม
เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
ประธาน
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอ
ชื่ อผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 และเพิ่มเติม ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 4 ผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนจะมีหนังสื อเสนอบริ การสอบบัญชี
ไปยังสหกรณ์ได้ตอ้ งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ผูส้ อบบัญชี ภ าคเอกชนต้องไม่มีชื่ออยู่สังกัดเดี ยวกับผูต้ รวจสอบกิ จการหรื อ
นิ ติบุคคลที่ รับงานตรวจสอบกิ จการของสหกรณ์ ที่จะเสนอบริ การและไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ น้ นั
หรื อสหกรณ์อื่นใด
(2) ต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีเพียงแห่งเดียว
(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ในสหกรณ์น้ นั แล้วไม่เกิน 3 ปี บัญชี
ติดต่อกัน
(4) ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ที่ มี ปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน ไม่ เกิ น 6
สหกรณ์
(5) ต้อ งมี ผู ้ช่ ว ยผู ้ส อบบัญ ชี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด้า นบัญ ชี อยู่ใ นสั ง กัด
สานักงานเดียวกับผูส้ อบบัญชี
ในปี 2562 มีผูเ้ สนอบริ การสอบบัญชี สหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลางตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด จานวน 2 ราย ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านหลักเกณฑ์ตามที่นาย
ทะเบียนกาหนด ดังนี้
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ลาดับ

ชื่อ

1.

นายวิทศั วัฒนศักดิ์

2.

นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน

การเข้าปฏิบตั ิงาน
เข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง มอบหมาย
ให้ผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชีเข้า
ตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ
4-5 ครั้ง ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า
2-3 วันทาการ
เข้ า ตรวจสอบพร้ อ มผู ้ช่ ว ย
อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ครั้งละ
ไม่นอ้ ยกว่า 2-3 วันทาการ

จานวนผูช้ ่วย
ไม่นอ้ ยกว่า
3 คน

ไม่นอ้ ยกว่า
3 คน

อัตรา
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียม
90,000 บาท เป็ นผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ฯ ปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

100,000 บาท

ประธาน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานกิจการหน้าที่ 109-110
มติทปี่ ระชุ ม
เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์คดั เลือก นายวิทศั วัฒนศักดิ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน เป็ นผูส้ อบบัญชีสารอง
ระเบียบวาระที่ 12
พิจารณาเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ
ประธาน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสู จน์
หลักฐานตารวจ จากัด ข้อ 102 ผูต้ รวจสอบกิ จการ ให้ที่ป ระชุ ม ใหญ่ เลื อกตั้งสมาชิ กหรื อบุ คคลภายนอก ผูม้ ี
คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็ นการประจาปี จานวนไม่เกินห้าคนหรื อหนึ่ งนิ ติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ
หรื อผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ งหน้าที่ ป ระจาใน สหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการไม่ ได้ ส าหรั บในปี 2562 นางศิ ริล ัก ษ์
พร้ อมเพราะ นัก วิช าการตรวจสอบบัญ ชี เชี่ ยวชาญ อดี ตข้าราชการกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ (ผูต้ รวจสอบกิ จการ
สหกรณ์ ปี 2561) สมัค รเข้ า รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นผู ้ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจสอบสวนกลางตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด อัตราค่าธรรมเนี ยมตรวจสอบกิจการปี ละ 84,000 บาท โดยขอรับ
เป็ นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท ระยะเวลาเข้าตรวจสอบเดื อนละ 1 ครั้ง เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
โดยจัดทารายงานผลการตรวจสอบกิ จการ เสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญ
ประจาปี ของสหกรณ์ โดยจัดทารายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอในรายงานกิจการหน้าที่ 110
มติทปี่ ระชุ ม
เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่ 13
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
พล.ต.ท.สุ ชาติ(ประธานกรรมการเลือกตั้ง)
1. ข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสัน ติ บาล-พิ สู จน์ หลัก ฐานตารวจ จากัด ข้ อ 67.
คณะกรรมการด าเนิ น การ ให้ส หกรณ์ มี คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ งกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ แทนต าแหน่ งที่ ว่ า ง ให้
คณะกรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง รองประธานกรรมการคนหนึ่ ง เลขานุการคนหนึ่ ง และกรรมการอีก ไม่เกินสามคน เพื่อดาเนิ นการสรร
หาสมาชิกที่มีคุณสมบัติจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งเท่าของตาแหน่งที่วา่ ง เพื่อนาเสนอเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ โดยให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
ให้ผูท้ ี่ได้รับเลื อกจากที่ประชุ มใหญ่ตามวรรคแรก ดาเนิ นการเลื อกกันเองโดยใช้คะแนน
เสี ยงข้างมาก และให้เลือกรองประธานกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน เลขานุ การคนหนึ่ งและเหรัญญิกคนหนึ่ ง
นอกนั้นเป็ นกรรมการและปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนิ นการ
(1) เคยได้รับ โทษจาคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เว้น แต่ เป็ นโทษส าหรั บ
ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไล่ ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่ วยงานของรั ฐ
หรื อ เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ ้น จากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ มี ค าวินิ จ ฉั ย เป็ นที่ สุ ด ให้ พ ้น จาก
ตาแหน่งกรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ให้ ถ อดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) สมาชิ ก ซึ่ งผิ ด นั ด การช าระเงิ น งวดช าระหนี้ ไม่ ว่ า ต้น เงิ น หรื อ ดอกเบี้ ย ใน
ระยะเวลาสองปี ทางบัญชี นบั แต่ปีที่ผิดนัด ถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ เว้นแต่การ ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระทาของตนเอง
(6) วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
(7) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นิ้

22 มกราคม 2563
~ 40 ~

รายงานกิจการประจาปี 2562
2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ว่าด้วยการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2560 หมวด 2
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 5. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 67
ข้อ 6. จานวนกรรมการดาเนินการที่จะเลือกตั้งในคราวใดคราวหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
เป็ นผูก้ าหนดก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และประกาศให้สมาชิกทราบ
ข้อ 7. กรรมการดาเนิ นการต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการเลือกตั้ง และผ่านการ
เลือกตั้งจากสมาชิกของ 7 หน่วยงานดังนี้.(1) กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
(2) กองบัญชาการตารวจสันติบาล
(3) สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
(4) สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(5) กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
(6) กองสารนิเทศ
(7) หน่วยนอกสังกัด (1) - (6)
ส่ วนประธานกรรมการจะสรรหาจากหน่วยใดก็ได้ตาม (1) - (7)”
ข้อ 13 วิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และ คณะกรรมการดาเนิ นการ
(1) ให้ท าการเลื อกตั้งในคราวประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี ด้วยวิธีก ารลงคะแนน
และใช้มติเสี ยงข้างมาก
(2) ผูท้ ี่ ได้รับ การเสนอชื่ อเข้ารับ การเลื อกตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ดาเนิ นการตาม (1) ต้องเป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการเลื อกตั้งสรรหาจากสมาชิ กตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 และข้อ 11 วรรค
สอง
(3) การเลือกตั้งอาจใช้วิธีการทาเครื่ องหมายลงคะแนนในบัตรเลื อกตั้งหรื อเลือกตั้ง
โดยเครื่ องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิคส์ หรื อวิธีอื่นใดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
กรณี เลื อกตั้งโดยทาเครื่ องหมายในบัตรเลื อกตั้ง หรื อเลื อกตั้งโดยเครื่ องลงคะแนน
เลื อกตั้งอิเล็กทรอนิ คส์ ให้ผใู ้ ช้สิทธิ์ เลื อกตั้งลงทะเบียนใช้สิทธิ์ เพื่อลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง ภายในกาหนดเวลา
เลือกตั้ง
(4) ในการเลือกตั้ง สมาชิกคนหนึ่งให้ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งได้ 1 เสี ยง และใช้สิทธิ์ แทน
กันไม่ได้
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(5) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนคณะกรรมการตามสัดส่ วน
ของสมาชิกแต่ละหน่วยงานในข้อ 8 จึงให้เลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดังนี้
ก. ประธานกรรมการและคณะกรรมการในสั ดส่ ว นของหน่ วยนอกสั ง กัด ให้
เลือกตั้งโดยสมาชิกจากทุกหน่วยงานในข้อ 7 (1)-(7)
ข. คณะกรรมการในสัดส่ วนจากหน่ วยงานอื่นใดในข้อ 7 (1)-(6) ให้เลือกตั้งโดย
สมาชิกที่สังกัดหน่วยงานนั้น
(6) เพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม สมาชิกผู ้
เลือกตั้งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศ
(7) ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาตาม(2) ให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุ มใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ณ สานักงานสหกรณ์
1. คณะกรรมการดารงตาแหน่งต่อในชุดที่ 37/2562 จานวน 7 คนดังนี้
1.1 พล.ต.ท.มงคล
กมลบุตร
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
1.2 พล.ต.ท.สราวุฒิ
การพานิช
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ส.)
1.3 พล.ต.ต.พิชิตชัย
ศรี ยานนท์
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
1.4 พ.ต.อ.สุ รชาติ
มณี จกั ร
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ส.)
1.5 พ.ต.อ.ฉัตรชัย
นันทมงคล
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย สพฐ.ตร.)
1.6 พ.ต.อ.หญิง อังสณา
ฉายศิริ
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
1.7 พ.ต.อ.เอกริ นทร์
อิทธิวฒั นะ
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย สพฐ.ตร.)
2. คณะกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่งชุดที่ 36/2561 ดังนี้
2.1 คณะกรรมการดารงตาแหน่งครบวาระ 2 วาระ จานวน 5 คน ดังนี้
2.2.1 พล.ต.ท.สมเดช
ขาวขา ประธานกรรมการ (หน่วยนอกสังกัด)
2.2.2 พล.ต.ท.สุ ชาติ
เหมือนแก้ว (ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
2.2.3 พล.ท.ฐิติราช
หนองหารพิทกั ษ์(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ก.)
2.2.4 พ.ต.อ.หญิง วนิดา
หาญบุญเศรษฐ (ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ส)
2.2.5 พ.ต.ท.หญิง บุณฑริ กา อุดมโภคา
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ก.)
2.2 คณะกรรมการดารงตาแหน่งครบ 1 วาระ จานวน 3 คน ดังนี้
2.2.1 พล.ต.ต.ธนังค์
บุรานนท์
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ก.)
2.2.2 พ.ต.ต.หญิง ปรานี
นวลนุกูล
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย สพฐ.ตร.)
2.2.3 ร.ต.ต.หญิง เพ็ญนภา
ศรี นกทอง
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ก.)
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คณะกรรมการเลื อกตั้งได้ดาเนิ นการสรรหาสมาชิ กของสหกรณ์ ฯเพื่อเสนอชื่ อเข้ารับการเลื อกตั้ง ใน
การประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ปริ นซ์พาเลช อาคาร โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
ชั้น 11 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร ให้สมาชิกลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ โดยวิธีใช้เครื่ องลงคะแนนเลือกตั้ง(อิเล็กทรอนิ คส์ ) ซึ่ งในการ
ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี ดังกล่าว มีสมาชิ กเข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ นจานวน 2,668 คน ปรากฏผลการลงคะแนน
เสี ยงเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่วา่ ง จานวน 8 คน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ ผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่ อเข้ารับการเลือกตั้งจานวน 3 คน จากการนับคะแนน
สมาชิกมาใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งจานวน 2,423 คน ประสงค์ไม่ลงคะแนนจานวน
117 คน ผลเป็ นดังนี้
เบอร์ 1
พลตารวจโท มงคล
กมลบุตร
ได้ 1,114 คะแนน
เบอร์ 2
พลตารวจโท ธนากร ศิริอฐั
ได้
584 คะแนน
เบอร์ 3
พลตารวจเอก วันชัย ศรี นวลนัด
ได้
608 คะแนน
ผลการนับคะแนน : หมายเลข 1ได้รับ การเลื อกตั้งเป็ นประธานกรรมการ และ ให้มี วาระอยู่ใน
ตาแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 69 วรรคสอง
2. กรรมการ จานวน 7 คนผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่ อเข้ารับการเลือกตั้งดังนี้
2.1 กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง จานวน 3 คน ผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
7 คน จากการนับคะแนนสมาชิกมาใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งจานวน 518 คน ประสงค์ไม่ลงคะแนนจานวน 12 คน ผลเป็ น
ดังนี้
เบอร์ 1 พลตารวจตรี ธนังค์
บุรานนท์
ได้ 372 คะแนน
เบอร์ 2 ร้อยตารวจตรี หญิง เพ็ญนภา
ศรี นกทอง
ได้ 166 คะแนน
เบอร์ 3 พันตารวจโท ปรเมศวร์
เอี่ยมวรพงษ์ ได้ 223 คะแนน
เบอร์ 4 ดาบตารวจหญิง สรี ยาวรรธ
พุฒพันธุ์
ได้ 122 คะแนน
เบอร์ 5 พันตารวจโทหญิง จุไรรัตน์
รุ จิพงษ์
ได้ 107 คะแนน
เบอร์ 6 พันตารวจโทหญิง จุฑารัตน์
วิเศษสิ งห์
ได้ 160 คะแนนเบอร์ 7
พันตารวจโทหญิง อัญญนันท์ ทิพย์ประเสริ ฐ ได้ 188 คะแนน
ผลการนับคะแนน : หมายเลข 1, หมายเลข 3 และ หมายเลข 7ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2.2 ในส่ วนของ กองบัญชาการตารวจสันติบาล จานวน 1 คน ผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่ อเข้ารับการ
เลือกตั้ง 2 คน จากการนับคะแนนสมาชิกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งจานวน 726 คน ประสงค์ไม่ลงคะแนนจานวน 48 คน
ผลเป็ นดังนี้
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เบอร์ 1 พันตารวจเอกหญิง ดุษฎี
ตีรสมิทธ์
ได้ 317 คะแนน
เบอร์ 2 พันตารวจเอก สุ เมธ
เมฆขจร
ได้ 361 คะแนน
ผลการนับคะแนน : หมายเลข 2ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2.3 ในส่ วนของสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ จานวน 1 คนผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่ อเข้ารับ
การเลื อกตั้ง 2 คน จากการนับคะแนนสมาชิ กมาใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งจานวน 619 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนนจานวน
9 คน ผลเป็ นดังนี้
เบอร์ 1 พันตารวจตรี หญิง ปรานี
นวลนุกูล
ได้ 213 คะแนน
เบอร์ 2 พลตารวจตรี ทิวธวัช
นครศรี
ได้ 397 คะแนน
ผลการนับคะแนน : หมายเลข 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2.4 ในส่ วนของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว จานวน 1 คนผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่ อเข้ารับการ
เลือกตั้ง 2 คน จากการนับคะแนนสมาชิกมาใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งจานวน 86 คน ผลเป็ นดังนี้
เบอร์ 1 พันตารวจเอก ศราวุธ
ตันกุล
ได้ 30 คะแนน
เบอร์ 2 พันตารวจเอก สมชาย
ศรี สุวรรณาภรณ์ ได้ 56 คะแนน
2.5 ในส่ วนของ หน่วยนอกสังกัดจานวน 1 คนผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเสนอชื่ อเข้ารับการเลือกตั้ง 4 คน
จากการนับคะแนนสมาชิ กมาใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลื อกตั้งจานวน 2,444 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนนจานวน 132 คน ผลเป็ น
ดังนี้
เบอร์ 1 พลตารวจตรี ศรายุทธ
พูลธัญญะ
ได้ 1,001 คะแนน
เบอร์ 2 พลตารวจตรี เสน่ห์
อรุ ณพันธุ์
ได้ 642 คะแนน
เบอร์ 3 พลตารวจตรี ชัยณรงค์
เจริ ญไชยเนาว์ ได้ 365 คะแนน
เบอร์ 4 พลตารวจตรี สมพร
แดงดี
ได้ 304 คะแนน
ผลการนับคะแนน : หมายเลข 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
สื บ เนื่ องจาก พล.ต.ท. มงคล กมลบุ ตร กรรมการดาเนิ น การ ซึ่ งยังมี วาระในการดารง
ตาแหน่งต่อไป ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ ทาให้กรรมการในส่ วนของหน่วยนอกสังกัดว่างลง ที่ประชุ ม
ใหญ่สามัญประจาปี 2561 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถือว่าผูท้ ี่ได้รับการเลื อกตั้งคะแนนสู งสุ ดถัดลงไปเป็ นผูไ้ ด้รับการ
เลื อกตั้งแทนตาแหน่ งว่างโดยให้อยู่ในตาแหน่ งตามข้อบังคับข้อ 69 วรรคสาม ผลการนับคะแนน : หมายเลข 2
ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ดัง นั้น ในส่ ว นของหน่ ว ยนอกสั ง กัด : หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ได้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการ โดย หมายเลข 2 ให้อยูใ่ นตาแหน่งตามข้อบังคับข้อ 69 วรรคสาม
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ตามระเบี ย บสหกรณ์ ฯ ว่ า ด้ ว ยการสรรหาและการเลื อ กตั้ง คณะกรรมการด าเนิ น การ
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 18 ให้ป ระธานกรรมการเลื อกตั้งประกาศผลการเลื อกตั้งให้
สมาชิกทราบทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั เลือกตั้ง
จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งดังนี้
1. ประธานกรรมการ
พลตารวจโท มงคล กมลบุตร
2. กรรมการ จานวน 7 คน ดังนี้
2.1 ในส่ วนของ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางจานวน 3 คน ดังนี้
1. พลตารวจตรี ธนังค์
บุรานนท์
2. พันตารวจโท ปรเมศวร์
เอี่ยมวรพงษ์
3. พันตารวจโทหญิง อัญญนันท์ ทิพย์ประเสริ ฐ
2.2 ในส่ วนของ กองบัญชาการตารวจสันติบาล จานวน 1 คน ดังนี้
พันตารวจเอก สุ เมธ
เมฆขจร
2.3 ในส่ วนของสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ จานวน 1 คน ดังนี้
พลตารวจตรี ทิวธวัช
นครศรี
2.4 ในส่ วนของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว จานวน 1 คน ดังนี้
พันตารวจเอก สมชาย
ศรี สุวรรณาภรณ์
2.5 ในส่ วนของ นอกหน่วยจานวน 1 คน ดังนี้
1. พลตารวจตรี ศรายุทธ
พูลธัญญะ
2. พลตารวจตรี เสน่ห์
อรุ ณพันธุ์
มติทปี่ ระชุ ม
เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 14
เรื่ องอื่นๆ(ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุ มเวลา 12.00 น.
จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อรับรอง
มติทปี่ ระชุ ม
...................................................................................................................
..................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ทุกท่าน
ในการดาเนิ นกิ จการของคณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 37 ประจาปี 2562 มีผลการดาเนิ นงานโดยสรุ ป
ดังนี้
1) รายงานกิจการทัว่ ไป:คณะกรรมการด าเนิ น การได้แ บ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การบริ ห ารงาน
ด้ ว ยความรู ้ ค วามสามารถเพื่ อ ประโยชน์ แ ละการช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆที่ จ ะตอบแทนให้ แ ก่ ส มาชิ ก โดยแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการในด้านต่างๆเพื่อดู แลงานของสหกรณ์ ฯ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยรัดกุมเคร่ งครัดตามข้อบังคับ
ระเบียบและมติของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
คณะกรรการ/คณะทางาน
1. คณะกรรมการอานวยการ

อานาจหน้าที่
เป็ นผูด้ าเนิ นกิจการแทนคณะกรรมการดาเนิ นการ
ตามที่ ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์

2. คณะกรรมการเงินกู้

รับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การกูเ้ งิ นและ
อนุ มตั ิเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิ ก พร้อมกับรายงานผลให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน

3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

จัด สวัส ดิ ก ารต่ า งๆ พิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร
สมาชิ ก จัดสวัสดิ การสาหรับหน่ วยงานต้นสังกัด
สมาชิก พิจารณาสมาชิกประสบภัยพิบตั ิและอื่นๆ

4. คณะกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบของ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ข้อ บัง คับ และระเบี ย บของ
สหกรณ์
สหกรณ์ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้อ งเหมาะสมกับ การ
ด าเนิ น การในปั จ จุ บ ั น และไม่ ข ัด ต่ อ กฎหมาย
สหกรณ์หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการเลือกตั้ง

สรรหาบุคลลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อ
ให้ ส มาชิ กเลื อ กตั้ งในที่ ป ระชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจาปี
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ลาดับ
คณะกรรการ/คณะทางาน
6. คณะทางานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อานาจหน้าที่
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ให้
ส ามารถป ฏิ บั ติ ง าน ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องและมี
ประสิ ท ธิ ภาพและการส่ งผ่านข้อมู ล สารสนเทศ
ด้วยระบบอี เล็กทรอนิ ก ส์ ผ่านระบบเครื อข่ายให้
สหกรณ์ แ ละสมาชิ ก สามารถด าเนิ น ธุ ร กรรม
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

7. คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ยงและติ ด ตามเร่ ง รั ด ก าหนดนโยบายบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งและ
หนี้สิน
ก าหนดแนวทางในการติ ด ตามเร่ ง รั ด หนี้ สิ น
รวมทั้งแก้ไขปั ญหากรณี หลักประกันบกพร่ อง
8. คณะท างานจัดท าแผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บตั ิ งาน จัด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส หกรณ์ ด าเนิ น กิ จการได้
ประจาปี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถนาไปเป็ นกรอบ
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมัน่ คง
2) จานวนสมาชิก:จานวนสมาชิ กยกมาต้นปี 2562 จานวน 6,122 คน ระหว่างปี เพิ่ ม ขึ้ น 255 คน คงเหลื อ ณ วันสิ้ นปี 2562
จานวน 6,377 คน เป็ นสมาชิกสามัญจานวน 6,251 คน สมาชิกสมทบจานวน 126 คน
3) ผลการดาเนินงาน 2562:ผลการดาเนิ น งาน สหกรณ์ มี รายได้ 293,960,186.43 บาท รายจ่ าย 108,874,289.26 บาท มี ก าไรสุ ท ธิ
185,085,897.17 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู(้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น)ร้อยละ 7.00 ต่อปี , อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ร้อยละ 3.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์(1)ร้อยละ 2.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 3.50 ต่อปี
4) การให้บริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิก:ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกเป็ น 4 กรณี ดงั นี้
4.1 เงินกูส้ ามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกันวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ชาระคืนภายใน 180 งวด จานวน
917 สัญญา เป็ นเงิน 1,555,243,182.38 บาท
4.2 เงินกูส้ ามัญไม่ตอ้ งใช้บุคคลค้ าประกันภายในวงเงินไม่เกิน 95% ของทุนเรื อนหุ ้นและหรื อเงินฝาก
กับสหกรณ์ ชาระคืนภายใน 180 งวด จานวน 629 สัญญา เป็ นเงิน 180,737,951.11 บาท
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4.3 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ชาระคืนภายใน 36 งวด แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ เงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ นทัว่ ไปและเงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ นผ่านอิ เล็กส์ ทรอนิ ก(ATM)จานวน 3,027 สัญญา เป็ นเงิ น
192,287,828.98 บาท
5) การมอบเงินสวัสดิการสมาชิก:อุ ดมการณ์ ข องสหกรณ์ ฯคื อการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ระหว่างสมาชิ ก ดังนั้นการบริ หารงานของ
สหกรณ์ฯจึงคานึ งถึงผลประโยชน์ที่สมาชิ กควรจะได้รับให้มากที่สุด ซึ่ งในปี 2562 สหกรณ์ ฯได้จดั สวัสดิ การแก่
สมาชิก ดังนี้
ยอดจ่ายเดือน ม.ค.62-ธ.ค.62
คงเหลือ
จานวน
(บาท)
ลาดับ
รายการ
(คน)
จานวนเงิน(บาท)
เงินสวัสดิการคงเหลือยกมาจากปี 2561
2,863,700.00
จัดสรรเพิ่มจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 61
11,500,000.00
รวมทุนสวัสดิการสมาชิกสาหรับปี 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

14,363,700.00

สมาชิกถึงแก่กรรม
สมาชิกประสบภัยพิบตั ิ(น้ าท่วม+ไฟไหม้)
ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม
วันเกิดสมาชิกรายละ 10 หุน้
สมาชิกสมรส
บุตรคนแรกของสมาชิก
สมาชิกอุปสมบท
สมาชิกรับปริ ญญา
สมาชิกประกอบพิธีฮจั ญ์
สมาชิกอาวุโส
ทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
รวม

20
2
139
5,820
27
29
2
21
575
602

5,360,000.00
15,000.00
417,000.00
582,000.00
27,000.00
29,000.00
2,000.00
10,500.00
1,150,000.00
2,017,000.00

9,003,700.00
8,988,700.00
8,571,700.00
7,989,700.00
7,962,700.00
7,933,700.00
7,931,700.00
7,921,200.00
7,921,200.00
6,771,200.00
4,754,200.00

7,237

9,609,500.00

4,754,200.00
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6) การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
9.
10
11.

รายการ

เงินทุนสวัสดิการสาหรับหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก(บช.ก.,บช.ส.,สพฐ.ตร.,และทท.)
เงินบริ จาคสาหรับจัดซื้ อ ไมโครโฟน ใช้งานห้องประชุม ของ บช.ก.
เงินสวัสดิการ ตร. 0.30% ของกาไรสุ ทธิ
เงินสนับสนุนกองการเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติ
เงินสนับสนุนตารวจนอกราชการ
ถวายผ้าพระกฐินของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ถวายผ้าพระกฐินของ ชสอ.
ถวายผ้าพระกฐินของสันนิบาตสหกรณ์
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬาแก่สถานศึกษา(โรงเรี ยนบ้านม่วงหอม)
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โรงเรี ยนบ้านใหม่วไิ ลวัลย์
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

จานวนเงิน
(บาท)
435,000.00
341,972.00
540,204.20
20,000.00
30,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
94,200.00
2,000.00
1,471,376.20

จานวนสมาชิ กปี 2562
•

•

•

•

•
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จานวนสมาชิ กประจาปี 2556 - 2562
6377

6136

6400

6147

6122

6300
6060
6200

6100

…

6118
6092

…
…

6000
…

5900

ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกประจาปี 2556-2562
1,643.47
1,526.86
1,417.65
2,000.00
1,500.00

1,322.74
1,248.84
1,192.44
1,130.83

1,000.00
500.00
-
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เงินรับฝากคงเหลือ สิ้นปี 2556-2562
2,340.53
2,093.44
1,772.05
1,481.36
1,357.55
1,204.06

2,629.16

1,100.00

600.00

100.00
ค ม

เงินกู้สะสมประจาปี 2556-2562
3,898.13
3,636.68

3,961.74

3,285.23

4,000.00

2,936.15
2,832.82

3,500.00
3,000.00

2,674.93

2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

ค
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รายได้ -รายจ่ าย และกาไรสุ ทธิปี 2556-2562
293.96

281.68
250.30

185.08

235.94

300

180.06

101.60

211.79

250
200

108.87

218.72

166.01

84.29
196.91

159.13

76.81

150

77.02

141.69

72.36
70.53

100

139.43

50

126.38

0

กาไรสุ ทธิปี 2556-2562
180.06
166.01
159.13
141.69

200

139.43
126.38

150
114.4

100
50
0
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รับทราบรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการประจาปี 2562
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตารวจ จากัด
ประจาปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4

เสนอ ทีป่ ระชุ มใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตารวจ จากัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
นางศิริลกั ษ์ พร้อมเพราะ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจ สันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด สาหรับปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการ
และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นประจาทุกเดือน จึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่โดยสรุ ป ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการสหกรณ์
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
4. เพื่อสรุ ปผลการตรวจสอบประจาเดื อน เสนอข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ประเมินผลประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ
3. ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
4. ตรวจสอบการดาเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่
และที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการตามแผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้
ผลการตรวจสอบ
1. การปฏิบัติการด้ านบริหารทัว่ ไป
1.1 สหกรณ์ ได้กาหนดข้อบังคับ ระเบี ยบ และมติ ที่ ป ระชุ ม ไว้ เพี ยงพอ เหมาะสมกับ การดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุ มใหญ่ และมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ
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1.2 สหกรณ์ ได้กาหนดแผนการดาเนิ นงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุ ม ใหญ่ ใ นจานวนที่ เหมาะสม ผลการปฏิ บ ัติง านเป็ นไปตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ มี รายได้ต่ ากว่ายอด
ประมาณ 2,549,813.57 บาท ส่ วนค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิ เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ทางบัญชี และดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากมียอดสู งกว่าประมาณการ 322,854.71 บาท และ 427,211.23 บาท เนื่องจากมี
สมาชิกนาเงินมาฝากมากกว่าที่สหกรณ์ประมาณการไว้
2. การปฏิบตั ิดา้ นการเงิน
2.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน สหกรณ์ กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเงิ นเป็ นไป
ตามระเบียบที่กาหนด การรับ-จ่ายเงินเป็ นไปตามแผนงานงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
2.2 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้ นปี มียอดคงเหลือ ดังนี้
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
รวม

31 ธ.ค.2562
(บาท)

31 ธ.ค.2561
(บาท)

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(บาท)

24,389.26

16,322.60

+ 8,066.66

69,661,113.27

52,814,234.90

+ 16,846,878.37

270,419,187.77

161,625,868.80

+ 108,793,318.97

340,104,690.30

214,456,426.30

+ 125,648,264.00

เงิ นฝากธนาคารและเงิ นฝากสหกรณ์ อื่น มี ยอดถู กต้องตรงกันกับยอดคงเหลื อของบัญชี ธนาคาร ชุ มนุ ม
สหกรณ์และสหกรณ์อื่นทุกแห่ง
3. การปฏิ บั ติด้านการบัญ ชี สหกรณ์ บนั ทึ กบัญชี ด้วยโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิ วเตอร์ ปรากฏว่า
บันทึกบัญชีไว้เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน
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4. การดาเนินงาน
4.1 จานวนสมาชิก ณ วันสิ้ นปี มียอดคงเหลือดังนี้
31 ธ.ค. 2562
(คน)

31 ธ.ค.2561
(คน)

สมาชิกสามัญ

6,253

6,042

+ 211

สมาชิกสมทบ

126

80

+ 46

6,379

6,122

+ 257

รายการ

รวม

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(คน)

การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
4.2 การให้ เงินกู้ยืม ณ วันสิ้ นปี มียอดคงเหลือดังนี้
รายการ
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงินกูฉ้ ุ กเฉิน ATM
เงินกูส้ ามัญ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ สู ุ ทธิ

31 ธ.ค. 2562
(บาท)
59,936,845.57
40,895,040.20
3,860,908,363.21
3,961,740,248.98
2,331,531.83
3,959,408,717.15

31 ธ.ค. 2561
(บาท)
46,508,414.40
0.00
3,851,622,635.45
3,898,131,049.85
6,876,175.37
3,891,254,874.48

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(บาท)
+ 13,428,431.17
+ 40,895,040.20
+ 9,285,727.76
+ 63,609,199.13
+ 4,544,643.54
+ 68,153,842.67

สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนด มีเอกสารหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินกูท้ ุกประเภท ได้แก่คาขอกูเ้ งิน สัญญากูเ้ งิน สัญญาค้ าประกัน สหกรณ์จดั ทาไว้เรี ยบร้อยครบถ้วน จากการ
เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชี คุมยอดปรากฏว่าถูกต้องตรงกันมีค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นของลูกหนี้
เงินให้กูต้ ามที่ได้จดั ชั้นคุณภาพลูกหนี้ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จานวน 2,331,531.83 บาท ระหว่างปี ไม่มี
การตัดหนี้สูญแต่อย่างใด
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ลูกหนีอ้ ื่น ได้แก่
รายการ
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ลม้ ละลาย
ลูกหนี้พิทกั ษ์ทรัพย์
ลูกหนี้กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีส้ ุ ทธิ

31 ธ.ค. 2562
(บาท)
8,219,200.03
1,136,265.25
2,169,966.62
6,656,674.72
155,650.00
18,337,756.62
15,304,180.10
3,033,576.52

31 ธ.ค. 2561
(บาท)
1,100,234.50
1,136,265.25
2,330,166.62
4,057,527.31
172,230.00
8,796,423.68
7,920,832.18
875,591.50

+ เพิม่ ขึ้น - ลดลง
(บาท)
+ 7,118,965.53
0.00
- 160,200.00
+ 2,599,147.41
- 16,580.00
+ 9,541,332.94
-7,383,347.99
+ 2,157,984.95

ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญข้างต้น เป็ นของลูกหนี้ ขาดสมาชิ กภาพ 7,425,612.19 บาท ลูกหนี้ ตามคาพิพากษาจานวน
1,136,265.25 บาท ลูกหนี้ลม้ ละลาย จานวน 1,995,247.96 บาท และลูกหนี้พิทกั ษ์ทรัพย์ จานวน4,747,054.70 บาท
4.3 การลงทุนทางการเงิน สหกรณ์ ลงทุนในหุ ้นชุ มนุ มสหกรณ์และพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้ นปี มี ยอด
คงเหลือ ดังนี้
รายการ
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ 3 สหกรณ์
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหุ ้น
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ – สุ ทธิ
หุ น้ บริ ษทั สหประกันชีวติ จากัด
รวม

31 ธ.ค.2562
(บาท)
426,311,000.00
10,000.00
426,301,000.00
200,000.00
426,501,000.00

31 ธ.ค.2561
(บาท)
189,787,000.00
0.00
189,787,000.00
200,000.00
189,987,000.00

+ เพิ่มขึ้น - ลดลง
(บาท)
+236,524,000.00
- 10,000.00
+236,514,000.00
0.00
+236,514,000.00

การลงทุนของสหกรณ์เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้แก่
หุ ้นชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด จานวน 159,322,500.00 บาท หุ ้นชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจแห่ งชาติ จากัด จานวน 266,978,500.00 บาท และหุ ้นชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์ไทยไอซี ที จากัด จานวน
10,000.00 บาท ซึ่ งได้ต้ งั ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหุ น้ ไว้เต็มจานวนแล้ว
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4.4 การรับฝากเงิน มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ดังนี้
รายการ
เงินรับฝากสมาชิก
1. ออมทรัพย์
2. ออมทรัพย์ 1
3. ออมทรัพย์พิเศษ
รวม
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค.2562
(บาท)
1,381,011,011.21
12,311,134.22
1,235,843,037.93
2,629,165,183.36
2,196.18
2,629,167,379.54

31 ธ.ค.2561
(บาท)
1,393,272,612.64
0.00
946,474,905.88
2,339,747,518.52
2,112.31
2,339,749,630.83

+ เพิ่มขึ้น – ลดลง
(บาท)
12,261,601.43
+ 12,311,134.22
+ 289,368,132.05
+ 289,417,664.84
+ 83.87
+ 289,417,748.71

สหกรณ์กาหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนด เปรี ยบเทียบยอดคงเหลือใน
รายงานสรุ ปยอดคงเหลื อรายบุ คคลตามโปรแกรมระบบเงิ นรับฝากกับยอดคงเหลื อตามบัญชี ปรากฏว่าถู กต้อง
ตรงกัน
4.5 เงิ น กู้ ยื ม สหกรณ์ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ วงเงิ น กู้ยืม หรื อ ค้ า ประกัน จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โดยได้รับ ความ
เห็นชอบจากทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน แต่สหกรณ์ไม่ได้กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
อื่นแต่อย่างใด
4.6 ทุนของสหกรณ์ ณ วันสิ้ นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้
31 ธ.ค.2562
(บาท)
1,643,471,560.00
246,427,400.65
3,366,067.41

31 ธ.ค.2561
(บาท)
1,526,859,930.00
222,140,046.69
3,366,067.41

+ เพิ่มขึ้น -ลดลง
(บาท)
+ 116,611,630.00
+ 24,287,353.96
0.00

ทุนสาธารณประโยชน์

2,121,273.20

2,485,649.40

- 364,376.20

ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์

4,427,696.75

4,327,696.75

+ 100,000.00

ทุนสวัสดิการสมาชิก

4,754,200.00

2,863,700.00

+ 1,890,500.00

1,904,568,198.01

1,762,043,090.25

+ 142,525,107.76

รายการ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสารอง
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล

รวม
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การรับและจ่ายคืนค่าหุ ้นและการจ่ายทุนสะสมอื่นๆ ถูกต้อง เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการ มี ยอดคงเหลื อรายบุ คคลถู กต้องตรงกันกับบัญชี คุมยอด การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
เป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
4 .7 ผลการดาเนินงาน สหกรณ์ มีผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับประมาณการรายได้ รายจ่าย ดังนี้
รายได้
ดอกเบีย้ รับเงินให้ ก้ ูยืม
ดอกเบีย้ รับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ จ่ ายเงินรับฝาก
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
รวม
กาไรสุ ทธิ

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริ ง
(บาท)

สู ง(ต่า)กว่าประมาณ
การ
(บาท)
(9,296,343.75)
4,345,549.45
2,393,810.80
7,169.93
34,400.00
(27,230.07)
(2,549,813.57)

285,000,000.00
1,000,000.00
10,000,000.00
510,000.00
10,000.00
500,000.00
296,510,000.00

275,703,656.25
5,345,549.45
12,393,810.80
517,169.93
44,400.00
472,769.93
293,960,186.43

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริ ง
(บาท)

90,500,000.00
20,364,000.00
8,810,000.00
380,000.00
7,174,000.00
4,000,000.00
110,864,000.00

90,927,211.23
17,947,078.03
7,097,118.00
290,039.51
6,237,065.81
4,322,854.71
108,874,289.26

สู ง(ต่า)กว่าประมาณ
การ
(บาท)
427,211.23
(2,416,921.97)
(1,712,882.00)
(89,960.49)
(936,934.19)
322,854.71
(1,989,710.74)

185,646,000.00

185,085,897.17

(560,102.83)

สหกรณ์ มีรายได้ต่ ากว่าที่ ประมาณการไว้จานวน 2,549,813.57 บาท ค่าใช้จ่ายเป็ นไปตามประมาณการที่
ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มใหญ่ ยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสู งกว่าประมาณการจานวน 427,211.23 บาท เนื่องจาก
สมาชิ กนาเงิ นมาฝากกับสหกรณ์ มากกว่าที่สหกรณ์ คาดการณ์ และค่าใช้จ่ายทางบัญชี สูงกว่าประมาณการ จานวน
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322,854.71 บาท เนื่ องจากมี หนี้ สงสัยจะสู ญลู กหนี้ เพิ่มขึ้ น ค่าใช้จ่ายเป็ นไปเพื่ อกิ จการของสหกรณ์ มีเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการครบถ้วนถูกต้อง สหกรณ์ ดาเนิ นงานมีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 185,085,897.17 บาท ต่ากว่า
ประมาณการจานวน 560,102.83 บาท ปี ก่อนมีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 180,068,066.50 บาท สู งกว่าปี ก่อน จานวน
5,017,830.67 บาท
5. การวิเคราะห์ ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์
รายการ

หน่วย

ปี 2562

ปี 2561

เท่า
เท่า
%
%
%

1.27
0.05
7.55
12.09
9.18

1.21
0.05
8.15
11.98
9.63

รอบ

0.07

0.07

2.อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์

%

4.10

4.39

3.อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์

%

10.04

10.22

(22.29)

5.03

มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่ อความเสี่ ยง
1.อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
2.อัตราทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
3.อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์
4.อัตราการเติบโตของหนี้
5.อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนสหกรณ์
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์
1.อัตราหมุนของสิ นทรัพย์

มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร
1.อัตราการเติบโตของธุ รกิจ

%
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รายการ
มิติที่ 4 การทากาไร
1.กาไรต่อสมาชิก
2.เงินออมต่อสมาชิก
3.หนี้สินต่อสมาชิก
4.อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
5.อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
6.อัตราการเติบโตของทุนสารอง
7.อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
8.อัตรากาไรสุ ทธิ
98.อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ
มิติที่ 5 สภาพคล่อง
1.อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน

หน่วย

ปี 2562

ปี 2561

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
%

0.029
0.412
0.423
8.84

0.029
0.632
0.384
6.42

%
%
%
%
%

6.12
10.93
4.80
63.07
2.79

5.73
11.20
5.78
64.06
8.47

%

0.30

0.26

6. การวิเคราะห์ ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ โดยรวม
มิติที่ 1 มิติความเพียงพอต่ อความเสี่ ยง สหกรณ์ ยงั มีความเสี่ ยงของเงินทุน จากอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุน 1.27:1 ปี ก่อน 1.21:1 สหกรณ์ มีสัดส่ วนหนี้ สินต่อทุนสู งกว่าปี ก่อน ในปี นี้ สหกรณ์ มีหนี้ สินร้อยละ 55.86
ในขณะที่มีทุนร้อยละ 44.14 ส่ วนอัตราการเติ บโตของหนี้ สิ นของสหกรณ์ ปีนี้ ร้อยละ 12.09 ปี ก่อนร้ อยละ 11.98
แสดงว่าอัตราการเติบโตของหนี้ สินสู งกว่าปี ก่อน แต่หากพิจารณาถึงหนี้ สินของสหกรณ์ ปรากฏว่าส่ วนใหญ่ เป็ น
เงินรับฝากของสมาชิก ซึ่ งแสดงถึงความเชื่อมัน่ ของสมาชิกที่นาเงินมาฝากไว้กบั สหกรณ์เพิ่มขึ้น
มิติที่ 2 มิติคุณภาพของสิ นทรัพย์ สหกรณ์มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์ 0.07 รอบ เท่ากับปี ก่อน หมายถึง
สหกรณ์ได้นาสิ นทรัพย์ที่มีอยูเ่ พื่อไปก่อให้เกิดรายได้เท่ากับปี ก่อน แต่มีอตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ร้อยละ 4.10 ปี
ก่อนร้อยละ 4.39 หมายถึงสหกรณ์ใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดผลกาไรต่ากว่าปี ก่อนเล็กน้อย
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร อัตราการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจสหกรณ์ พิจารณา
จากมู ลค่าการดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ กบั สมาชิ กและสหกรณ์ อื่น ร้อยละ (22.29) ปี ก่อนร้ อยละ 5.03 มีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตของธุ รกิจลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจปี ก่อน

22 มกราคม 2563
~ 60 ~

รายงานกิจการประจาปี 2562
มิติที่ 4 ด้ านการทากาไร สหกรณ์มีอตั รากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 63.07 ปี ก่อนร้อยละ 64.06 ต่ากว่า
ปี ก่อนเนื่องจากมีอตั ราส่ วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายสู งขึ้น แต่มีอตั ราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 2.79
ปี ก่อนร้อยละ 8.47 ต่ากว่าปี ก่อน
มิ ติ ที่ 5 ด้ า นสภาพคล่ อ ง อัต ราส่ วนทุ น หมุ น เวี ย นร้ อ ยละ 0.30 ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 0.26 สู ง กว่าปี ก่ อ น
แสดงถึงสหกรณ์ มีสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียน หรื อมีสภาพคล่องสู งกว่าปี ก่อน และถื อว่าสหกรณ์ มี
สภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
สรุ ปผลโดยรวม ในปี 2562 ผูต้ รวจสอบกิ จการได้ป ฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบกิ จการเป็ นประจาทุ กเดื อน และ
รายงานผลการตรวจสอบกิ จการ พร้ อมทั้งให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ) ต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนิ นการและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุ มใหญ่และมติที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้บริ การและเกิดผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริลกั ษ์ พร้อมเพราะ)
ผูต้ รวจสอบกิจการ

วันที่ 13 มกราคม 2563
โทรศัพท์ 08 9801 2674
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ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสั น ติ บ าล-พิ สู จน์ ห ลัก ฐาน
ตารวจ จากัด ข้ อ 23. การเสนองบดุลต่ อที่ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนองบดุล ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อ
ที่ ประชุ มใหญ่ด้วยในคราวที่ เสนองบดุ ล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กับงบดุ ลไปยังนายทะเบี ยนสหกรณ์
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่
ต้องเสี ยค่าธรรมเนียม
บัดนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ
จากัด ได้ดาเนินการปิ ดบัญชี ณ วันสิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 เรี ยบร้อยแล้วพร้อมนี้ส่งงบการเงินและรายละเอียด
ประกอบงบการเงินให้ ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบรายละเอียดแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
หนังสื อรับรองของสหกรณ์
วันที่ 13 มกราคม 2563
เรี ยน นายวิทศั วัฒนศักดิ์
หนังสื อรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิ นของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสาคัญตามระเบียบที่ นายทะเบี ยนสหกรณ์ กาหนด
หรื อไม่
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ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์
เป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ขา้ พเจ้าทราบ และคิดว่าควร
จะเป็ นไปดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การจัดทางบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งรวมถึ งการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้อสมมติที่สาคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรื อข้อมู ลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบ
การเงิน เช่ น รายการธุ รกิ จที่มีกบั สาขาของสหกรณ์ หรื อบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพัน
เงินฝาก หรื อข้อจากัดการใช้เงินกู้ สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดให้ปรับปรุ งหรื อ
เปิ ดเผยได้ปรับปรุ งหรื อเปิ ดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งไม่มีสาระสาคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการ
หรื อโดยรวมต่องบการเงิ น รายการของข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งที่ไม่แก้ไขได้จดั ทาเป็ นเอกสารแนบของหนังสื อ
รับรองนี้
1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผูซ้ ่ ึ งมีหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
1.8 สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรื อ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณ์ ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้ สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มี
คดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1.10 นอกจากเรื่ องที่ อธิ บ ายไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นแล้ว ไม่ มีเหตุ การณ์ ใดเกิ ดขึ้ น
หรื อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่ งต้องนามาปรับปรุ งงบการเงิน หรื อ
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
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2. การให้ขอ้ มูล
ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุวา่ จาเป็ นในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่
จากัด
2.5 สหกรณ์ ได้ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของสั ญญาทั้งหมดซึ่ งหากไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามอาจมี ผลกระทบ
อย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่ งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ ได้เปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็ นผลจากการประเมินความเสี่ ยงเรื่ องการทุจริ ตที่มีผล
ต่อการแสดงงบการเงินที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิ ดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อสงสัยว่าจะทุจริ ตที่สหกรณ์
ทราบและที่ มี ผลกระทบต่ อสหกรณ์ โดยเกี่ ยวข้องกับ คณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ ที่ มี
บทบาทสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรื อบุคคลอื่น ซึ่ งการทุจริ ตมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึ งการถู กเรี ยกชดเชย หรื อถู กประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นในภาย
หน้า ซึ่ งควรจะได้นามาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการตั้งสารอง
ค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
พลตารวจโท
(มงคล กมลบุตร)
ประธานกรรมการ

(นางสุ มาลี แดงเกิด )
ผูจ้ ดั การ
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พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.-บช.ส.-สพฐ.ตร. จากัด ข้ อ 28. การจัดสรรกาไร
สุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่า
สหกรณ์ มี กาไรสุ ท ธิ ให้จดั สรรเป็ นทุ นส ารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของกาไรสุ ท ธิ และเป็ นค่ าบ ารุ งสั นนิ บ าต
สหกรณ์ แห่ งประเทศไทยตามอัตราที่ ก าหนดในกฎกระทรวงและอื่น ๆ ในปี 2562 สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ตารวจ
สอบสวนกลาง-ต ารวจสั น ติ บ าล-พิ สู จน์ ห ลั ก ฐานต ารวจ จ ากั ด ผลการด าเนิ นการมี ก าไรสุ ทธิ จ านวน
185,085,897.17 บาท จึงเห็นควรอนุมตั ิ จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 ดังนี้
รายการ
ปี 2562
ปี 2561
บาท
บาท
บาท
%
1) ทุนสารองไม่นอ้ ยกว่า 10% ของกาไรสุ ทธิ
20,006,302.17 10.81
24,033,197.50 13.35
ระเบียบวาระที่ 6

2) บารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยไม่เกินกว่า 1%
ของกาไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
3) เงินปั นผลร้อยละ 7 แห่งค่าหุ น้ ที่ชาระแล้ว ของสมาชิก

30,000.00

0.02

30,000.00

0.02

108,942,163.00 58.86

101,255,067.00 56.23

4) เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 15.05 ของดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท

40,967,432.00 22.13

39,709,802.00 22.05

5) โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 10% ของกาไรสุ ทธิ

3,000,000.00

1.62

2,900,000.00

1.61

6) ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิ น 10% ของ กาไรสุ ทธิ (เงิน
สวัสดิการ ตร. 0.30% )
7) ทุนสวัสดิการสมาชิกไม่เกิน 10% ของกาไรสุ ทธิ

540,000.00

0.29

540,000.00

0.30

11,500,000.00

6.21

11,500,000.00

6.39

8) ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
กาไรสุ ทธิ

100,000.00 0.06
185,085,897.17 100.00

100,000.00 0.05
180,068,066.50 100.00
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การจัดสรรกาไรประจาปี 2562
1.62

0.29

6.21

0.06 10.81
0.02

22.13

58.86

การจ่ ายเงินปันผลและเงินเ ลีย่ คืนปี 2556-2562
185.09
166.01

180.07

108.93

159.13

200

150
100

101.26

141.69
139.43

94.00

40.96

87.81

126.38

39.71

82.87
79.09

21.91
36.75

74.81

31.81
30.52

50

28.47

0
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จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
.........................................................................................................
.........................................................................................................
22 มกราคม 2563
~ 87 ~

รายงานกิจการประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ ายประจาปี 2562
การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
ประจาปี 2562 เป็ นการดาเนิ นงานภายใต้เกณฑ์กากับสหกรณ์ ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เพื่อให้การดาเนิ นงานสหกรณ์ มีความมัน่ คง ทั้งในด้านธรรมาภิบาล ด้านสภาพคล่อง
ด้านเครดิต และด้านปฏิบตั ิการ ซึ่งการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2563 เป็ นไปตามกรอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ยังคงยึดถื อสมาชิ กเป็ น
ศูนย์กลาง มุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์ ในด้านการบริ การและการจัดสวัสดิ การอย่างมีคุณภาพ ยุติธรรมอย่างทัว่ ถึ ง
เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็ นสหกรณ์ช้ นั นาที่มนั่ คง โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิกและครอบครัวให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริ หารทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มัน่ คง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานสหกรณ์และสถาบัน
การเงิน
4. จัดสวัสดิการอย่างทัว่ ถึงเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของสมาชิก
5. ส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและขบวนการสหกรณ์
เป้ าหมายสู งสุ ด
สหกรณ์เป็ นองค์กรที่มีความมัน่ คงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของสมาชิก
เป้ าประสงค์ (Goal)
1. บริ หารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. การบริ การของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุ ดแก่สมาชิก
3. ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้อ งและทั น เวลา
เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมัน่ ศรัทธาต่อการบริ หารจัดการของสหกรณ์
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ค่ านิยมร่ วม(Core Values) : สหกรณ์มนั่ คง โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับการบริ หารเงินทุนให้มนั่ คง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ปรับปรุ งระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับการบริ หารเงินทุนให้มนั่ คง
เป้ าประสงค์ (Goal)
เพื่อสร้างความมัน่ คงพึ่งตนเองทางด้านการเงิน
กลยุทธ์
1. ระดมทุนภายใน
2. บริ หารเงินทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์เข้าเกณฑ์มาตรฐาน
4. ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
5. เพิม่ จานวนสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ าประสงค์ (Goal)
บุคลากรสหกรณ์มีความรู ้ ความสามารถและศักยภาพในการดาเนินงานสหกรณ์แบบมืออาชีพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากร
2. ปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร
3. การบริ หารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สวัสดิการของบุคลากรสหกรณ์
5. พัฒนาพฤติกรรมการบริ การ
6. พัฒนานวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ าประสงค์ (Goal)
การบริ หารจัดการสหกรณ์เกิดความเชื่ อมัน่ และศรัทธาต่อภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์
1. บริ หารคนให้มีความสุ ข
2. บริ หารเงิน
3. การจัดการพัสดุ
4. การบริ หารจัดการ
5. พัฒนาคุณภาพบริ การ
6. ธรรมมาภิบาล
7. สร้างการมีส่วนร่ วม
8. การบริ การ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ปรับปรุ งระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้ าประสงค์ (Goal)
ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา บุคลากรสหกรณ์ เข้าถึงสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ ว
และถูกต้อง
กลยุทธ์
1. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
3. สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
แผนการดาเนินงานประจาปี 2563
ลาดับ

รายการ

ผลงานปี 2562

แผนงานปี 2563

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

255 (คน)

300 (คน)

หมายเหตุ

1.

สมาชิก

มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 300 คน

2.

ทุนเรื อนหุน้

116

120

มีทุนเรื อนหุ น้ เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท

3.

เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

289

300

รับเงินฝากจากสมาขึ้น 300 ล้านบาท

4.

เงินให้กแู้ ก่สมาชิก

1,946

2,000

เงินให้สมาชิกกู้ 2,000 ล้านบาท

5

การลงทุน

481

130

นาเงินไปลงทุน 130 ล้านบาท
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ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์
ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไข
(ข้อ 49. คุ ณ สมบัติ ข องสมาชิ ก สมทบ
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็ น ชอบในวัตถุ ป ระสงค์ข อง
สหกรณ์
(2) เป็ นบิ ด า,มารดา, สามี ห รื อ ภรรยา,
บุตรของสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ซึ่ งบรรลุ นิติ
ภาวะ
(3)เคยเป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจา
ในสังกัด กองบัญชาการตารวจสอบสวน
กลาง,กองบัญ ชาการต ารวจสั น ติ บ าล,
ส านั ก งาน พิ สู จน์ ห ลั ก ฐาน ต ารวจ ,
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร,กองบัญชาการตารวจท่องเที่ ยว,
กองสารนิ เทศหรื อ เป็ นเจ้า หน้ า ที่ ข อง
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ต ารวจสอบสวน
กลาง-ตารวจสั นติ บ าล-พิ สู จน์ห ลัก ฐาน
ตารวจ จากัด
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ น ผู ้ ที่ จะ ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย
ข้อบัง คับ ระเบี ย บ มติ และค าสั่ งของ
สหกรณ์
(6) มิ ไ ด้ เป็ นสมาชิ ก ในสหกรณ์ ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุ ประสงค์ในการให้กูย้ ืม
เงิน

มติทปี่ ระชุ ม

ข้อ 49. คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผู ้เห็ น ชอบในวัต ถุ ป ระสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็ นบิดา,มารดา, สามีหรื อภรรยา,
บุ ตรของสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ซึ่ งบรรลุ
นิติภาวะ
(3 )เค ย เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ห รื อ
ลูกจ้างประจาในสังกัด กองบัญชาการ
ตารวจสอบสวนกลาง,กองบัญชาการ
ต ารวจสั น ติ บ าล, ส านั ก งานพิ สู จน์
ห ลั ก ฐ า น ต า ร ว จ , ส า นั ก ง า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
,กองบัญ ชาการตารวจท่ องเที่ ย วและ
กองสารนิเทศ

เหตุผล
ตัด (6) หรื อ เป็ น เจ้าหน้าที่ ข อง
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ต ารว จ
สอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด
ออก

(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผู ้ที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย
ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ มติ และค าสั่ ง
ของสหกรณ์

จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาโอนเงินรอตรวจสอบ เงินปันผลและเงินเ ลีย่ คืน เข้ าทุนสารอง
ตาม ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ จากัด ข้ อ 29 ที่มาแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 27 แล้วบรรดาเงินอุดหนุ น
หรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สิน
นั้นเป็ นทุนสารองของ สหกรณ์
อนึ่ ง จานวนเงิ นซึ่ งสหกรณ์ พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้ องจนพ้นกาหนด
อายุความ ก็ให้ สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารอง
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการเสนอแนะให้ที่ประชุ มใหญ่
จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุ มใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี
ยอดเงินจานวน ดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
จึงนาเรี ยนที่ป ระชุ มพิ จารณาโอนเงิ นรอตรวจสอบ, เงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคืนเข้าทุ น
สารอง จานวนเงินซึ่ งไม่มีการเรี ยกร้องพ้นกาหนดอายุความ ดังนี้
1. เงินรอตรวจสอบปี 2553 จานวนเงิน 27,070 บาท
2. เงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ปี 2556 จ านวน 95 ราย รวมเป็ นเงิ น ทั้ ง สิ้ น
41,013 บาท
2.1
เป็ นเงินปันผลจานวน 40,893.00 บาท
2.2
เป็ นเงินเฉลี่ยคืนจานวน 120.00 บาท
โดยประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีเงินค้างจ่าย ให้ทราบทัว่ กัน ณ ที่ทาการสหกรณ์ฯ เพื่อให้มา
รับเงินภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เป็ นต้นไป พ้นจากนี้โอนเงินค้างคงเหลือเข้าทุน
สารอง
จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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พิจารณาวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื ประจาปี 2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ จากัด ข้อ 18 วงเงินกูย้ ืมหรื อการค้ าประกันที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับ
ปี หนึ่ ง ๆ ไว้ตามที่ จาเป็ นและสมควรแก่ การดาเนิ นงาน วงเงิ นซึ่ งกาหนดดังว่านี้ ต้องได้รับ ความเห็ นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุ มใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืม
หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงิ นกู้ยืมหรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลางสาหรับในปี 2563
เสนอให้ ข ออนุ ม ัติ ก าหนดวงเงิ น กู้ยื ม หรื อ การค้ า ประกัน ซึ่ ง สหกรณ์ ฯ อาจกู้ยื ม ได้ใ นวงเงิ น 1,000 ล้านบาท
เท่ากับปี 2562
จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ 10

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผูส้ อบ
บัญชี ภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 และเพิ่มเติม ลงวันที่ 27
พฤศจิ กายน 2560 ข้อ 4 ผูส้ อบบัญ ชี ภาคเอกชนที่ มีชื่ ออยู่ในทะเบี ยนจะมี หนังสื อเสนอบริ ก ารสอบบัญ ชี ไ ปยัง
สหกรณ์ได้ตอ้ งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชนต้องไม่มีชื่ออยูส่ ังกัดเดียวกับผูต้ รวจสอบกิจการหรื อนิ ติบุคคล
ที่รับงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่จะเสนอบริ การและไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ นั หรื อสหกรณ์
อื่นใด
(2) ต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีเพียงแห่งเดียว
(3) ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ส หกรณ์ ใ นสหกรณ์ น้ ั น แล้ว ไม่ เกิ น 3 ปี บัญ ชี
ติดต่อกัน
(4) ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่มีปีบัญชีสิ้นสุ ดวันเดียวกันไม่เกิน 6 สหกรณ์
(5) ต้องมี ผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญ ชี วุฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด้านบัญ ชี อยู่ในสั งกัดส านัก งาน
เดียวกับผูส้ อบบัญชี
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ในปี 2563 มี ผู ้เสนอบริ การสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจสอบสวนกลาง ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด จานวน 2 ราย ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านหลักเกณฑ์ตามที่นาย
ทะเบียนกาหนด ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ
1. บริ ษั ท มนตรี สอบบั ญ ชี แ ละ
กฎหมาย จากัด โดย
1. ผูส้ อบบัญชี นายมนตรี ช่วยชู
ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต
เลขทะเบียน 3214 ปริ ญญาเอก
2. ผูส้ อบบัญชีสารอง นายชูศกั ดิ์
ช่ ว ยชู ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เลขทะเบียน 8369 ปริ ญญาโท
2. บริ ษ ัท เอส.เอ็ม .การบัญ ชี แ ละ
การตรวจสอบบัญชี จากัด โดย
1. ผู ้ส อบบัญ ชี นายพงษ์ สั น ต์
วานิ ชพงษ์พนั ธุ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต เลขทะเบียน 5555
2 .ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ส า ร อ ง
นายพุฒิ ภาณุ บุ ญ โง้วสุ ขคณา
ผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลข
ทะเบียน 10131

มติที่ประชุม

การเข้าปฏิบตั ิงาน
จานวนผูช้ ่วย
เข้าตรวจสอบด้วย
ไม่นอ้ ยกว่า
ตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 4-7 คน
ครั้ง มอบหมายให้ผชู ้ ่วย
ผูส้ อบบัญชีเข้า
ตรวจสอบอย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่
น้อยกว่า 2-4 วันทาการ
เข้ า ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย ไม่นอ้ ยกว่า
ตนเองและมอบหมาย 3 คน
ให้ผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชีเข้า
ตรวจสอบอย่า งน้ อ ยปี
ละ 3 ครั้ ง ครั้ งละไม่
น้ อ ยกว่ า 1-2 วัน ท า
การ

อัตราค่าธรรมเนียม
ผลงาน
120,000 บาท 1.งานสอบบัญชีจานวน
40 สหกรณ์
2.งานตรวจสอบกิจการ
จานวน 4 สหกรณ์

90,000 บาท
ครั้งที่ 1 30,000 บาท
ครั้งที่ 2 30,000 บาท
ประจาปี 30,000 บาท

1.งานสอบบัญชีจานวน
40 สหกรณ์
2.งานตรวจสอบกิจการ
จานวน 7 สหกรณ์

จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน
ตารวจ จากัด ข้อ 102 ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิ จ การเงิ น การบัญชี การเศรษฐกิ จหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการของสหกรณ์
เป็ นการประจาปี จานวนไม่เกินห้าคนหรื อหนึ่ งนิ ติบุคคล ที่ประชุ มใหญ่จะเลื อกตั้งกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูซ้ ่ ึ ง
ดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาใน สหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
สาหรับในปี 2563 มีผเู ้ สนอบริ การตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวน
กลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด จานวน 2 ราย ดังนี้
ลาดับ
1.

2.

ชื่อ
นางศิ ริลกั ษ์ พร้ อ มเพราะ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ อดีตข้าราชการ
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ (ผู ้ต รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ประจาปี 2562)

การเข้าปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาเข้าตรวจสอบเดื อ นละ 1 ครั้ ง
เข้าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการดาเนิ น การ
โดยจัดทารายงานผลการตรวจสอบกิ จการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ
เข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจ าปี ของ
ส ห ก รณ์ โด ยจั ด ท ารายงาน ผ ล ก าร
ตรวจสอบกิ จ การประจ าปี เสนอต่ อ ที่
ประชุมใหญ่
นางดาริ ษา อร่ ามเรื อง อดีตผูอ้ านวยการ ระยะเวลาเข้าตรวจสอบเดื อ นละ 1 ครั้ ง
ส านั กงานตรวจสอบบัญ ชี ส หกรณ์ ที่ 2 เข้าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการดาเนิ น การ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยจัดทารายงานผลการตรวจสอบกิ จการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ
ทุ กครั้ งที่ เข้าตรวจสอบกิ จการ โดยจัด ท า
รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การประจาปี
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

มติที่ประชุม

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนี ยมตรวจสอบกิ จการ
ปี ละ 96,000 บาท โดยขอรับเป็ นราย
เดือนๆ ละ 8,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ
ปี ละ 108,000.00 บาท โดยขอรับเป็ น
รายเดือนๆ ละ 9,000 บาท

จึงนาเรี ยนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
1. ข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสั นติ บาล-พิ สู จน์ห ลัก ฐาน
ตารวจ จากัด “ข้อ 67. คณะกรรมการดาเนิ นการ ให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ จานวน 15
คน ประกอบด้ว ยประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการด าเนิ น การสิ บ สี่ ค น โดยผ่ า นการสรรหาจาก
คณะกรรมการเลื อ กตั้ง ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ก าหนดในระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการสรรหาและการเลื อ กตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ
ในกรณี ที่ ก รรมการดาเนิ นการ ซึ่ งยังมี วาระในการดารงตาแหน่ งต่อไป ได้รับ
เลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 69 วรรคสอง
กรณี ตาแหน่ ง กรรมการดาเนิ น การตามวรรคสองว่างลงให้ ถื อว่าผูท้ ี่ ไ ด้รับ การ
เลือกตั้งคะแนนสู งสุ ดถัดลงไปเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งแทนตาแหน่งว่าง โดยให้อยูใ่ นตาแหน่งตามข้อบังคับข้อ 69
วรรคสาม
ให้ผูท้ ี่ได้รับเลื อกจากที่ประชุ มใหญ่ ดาเนิ นการเลือกกันเองโดยใช้คะแนนเสี ยง
ข้างมาก และให้เลื อกรองประธานกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน เลขานุ ก ารคนหนึ่ งและเหรัญ ญิ ก คนหนึ่ ง
นอกนั้นเป็ นกรรมการและปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ สานักงาน สหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนิ นการ
(1) เคยได้รับ โทษจาคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ดให้ จาคุ ก เว้น แต่ เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่ วยงาน
ของรัฐ หรื อ เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถู กให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุด ให้พน้
จากตาแหน่งกรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปี ทางบัญชี นับ แต่ปี ที่ ผิดนัด ถึ งปี ที่ เลื อกตั้งกรรมการดาเนิ นการ เว้นแต่ การ ผิดนัดนั้นมิ ไ ด้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
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(6) วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
(7) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี”
2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาลพิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด ว่าด้วยการสรรหาและการเลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ พ.ศ. 2560 หมวด 2
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 5. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจสอบสวนกลาง-ตารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตารวจ จากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 67
ข้อ 6. จานวนกรรมการดาเนินการที่จะเลือกตั้งในคราวใดคราวหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
เป็ นผูก้ าหนดก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และประกาศให้สมาชิกทราบ
ข้อ 7. กรรมการดาเนิ นการต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการเลือกตั้ง และผ่านการ
เลือกตั้งจากสมาชิกของ 7 หน่วยงานดังนี้.(1) กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
(2) กองบัญชาการตารวจสันติบาล
(3) สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
(4) สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(5) กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
(6) กองสารนิเทศ
(7) หน่วยนอกสังกัด (1) - (6)
ส่ วนประธานกรรมการจะสรรหาจากหน่วยใดก็ได้ตาม (1) - (7)”
ข้อ 13 วิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และ คณะกรรมการดาเนิ นการ
(6) ให้ท าการเลื อกตั้งในคราวประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี ด้วยวิธีก ารลงคะแนน
และใช้มติเสี ยงข้างมาก
(7) ผูท้ ี่ ได้รับ การเสนอชื่ อเข้ารับ การเลื อกตั้งเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ดาเนิ นการตาม (1) ต้องเป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการเลื อกตั้งสรรหาจากสมาชิ กตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 และข้อ 11 วรรค
สอง
(8) การเลือกตั้งอาจใช้วิธีการทาเครื่ องหมายลงคะแนนในบัตรเลื อกตั้งหรื อเลือกตั้ง
โดยเครื่ องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิคส์ หรื อวิธีอื่นใดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
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กรณี เลื อกตั้งโดยทาเครื่ องหมายในบัตรเลื อกตั้ง หรื อเลื อกตั้งโดยเครื่ องลงคะแนน
เลื อกตั้งอิเล็กทรอนิ คส์ ให้ผใู ้ ช้สิทธิ์ เลื อกตั้งลงทะเบียนใช้สิทธิ์ เพื่อลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง ภายในกาหนดเวลา
เลือกตั้ง
(9) ในการเลือกตั้ง สมาชิกคนหนึ่งให้ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งได้ 1 เสี ยง และใช้สิทธิ์ แทน
กันไม่ได้
(10) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนคณะกรรมการตามสัดส่ วน
ของสมาชิกแต่ละหน่วยงานในข้อ 8 จึงให้เลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดังนี้
ก. ประธานกรรมการและคณะกรรมการในสั ดส่ ว นของหน่ วยนอกสั ง กัด ให้
เลือกตั้งโดยสมาชิกจากทุกหน่วยงานในข้อ 7 (1)-(7)
ข. คณะกรรมการในสัดส่ วนจากหน่ วยงานอื่นใดในข้อ 7 (1)-(6) ให้เลือกตั้งโดย
สมาชิกที่สังกัดหน่วยงานนั้น
(6) เพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม สมาชิกผู ้
เลือกตั้งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศ
(7) ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาตาม(2) ให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุ มใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ณ สานักงานสหกรณ์
การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการชุ ดที่ 37 /2562 เป็ นดังนี้
1. คณะกรรมการดารงตาแหน่งต่อในชุดที่ 38/2562 จานวน 6 คนดังนี้
1.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ
พูลธัญญะ
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
1.2 พล.ต.ต.ธนังค์
บุรานนท์
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ก.)
1.3 พล.ต.ต.ทิวธวัช
นครศรี
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย สพฐ.ตร.)
1.4 พ.ต.อ.สุ เมธ
เมฆขจร
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ส.)
1.5 พ.ต.อ.สมชาย
สุ วรรณาภรณ์ (ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ทท.)
1.6 พ.ต.ท.ปรเมศวร์
เอี่ยมวรพงษ์ (ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ก.)
1.7 พ.ต.ท.หญิง อัญญนันท์ ทิพย์ประเสริ ฐ (ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ก.)
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2. คณะกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่งชุดที่ 37/2562 ดังนี้
2.1 คณะกรรมการดารงตาแหน่งครบวาระ 2 วาระ จานวน 2 คน ดังนี้
2.1.1 พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร
ประธานกรรมการ
(หน่วยนอกสังกัด)
2.1.2 พ.ต.อ.หญิง อังสณา
ฉายศิริ (ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
2.2 คณะกรรมการดารงตาแหน่งครบ 1 วาระ จานวน 6 คน ดังนี้
2.2.1 พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ส.)
2.2.2 พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุ ณพันธุ์
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
2.2.3 พล.ต.ต.พิชิตชัย ศรี ยานนท์
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วยนอกสังกัด)
2.2.4 พ.ต.อ.สุ รชาติ มณี จกั ร
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย บช.ส.)
2.2.5 พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย สพฐ.ตร.)
2.2.6 พ.ต.อ.เอกริ นทร์ อิทธิวฒั นะ
(ผูแ้ ทนสมาชิกหน่วย สพฐ.ตร.)
ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการที่จะต้องเลือกตั้งจานวน 8 คน ดังนี้
1. ประธานกรรมการและคณะกรรมการในสัดส่ วนของหน่วยนอกสังกัดให้เลือกตั้งโดยสมาชิกจาก
ทุกหน่วยงาน ดังนี้
1.1 เลือกประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 หมายเลข
1.2 เลือกกรรมการหน่วยนอกสังกัดได้ไม่เกิน 3 หมายเลข
2. กรรมการในสัดส่ วนจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้เลือกตั้งโดยสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานนั้น ดังนี้
2.1 กองบัญชาการตารวจสันติบาล เลือกกรรมการได้ไม่เกิน 2 หมายเลข
2.2 สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจเลือกกรรมการได้ไม่เกิน 2 หมายเลข
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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ระเบียบวาระที่ 14

เรื่ องอื่นๆ(ถ้ามี)

มติที่ประชุม

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….................................................
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