


สารจากใจ
ประธานกรรมการดําเนินการ
**************
เรียน สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ทุกท่ าน
ครบรอบปี ทางบัญชี  ในวันที  ธันวาคม  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด อีกครัง
หนึง เป็ นการครบรอบปี ที  แห่งการก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ถูเก็ต จํากัด และย่างขึนปี ที  ในปี 
ผลประกอบการในรอบปี อยูใ่ นระดับทีน่าพึงพอใจ สหกรณ์ ฯ โดยมี
 กําไรสุ ทธิ ,,. บาท (ปี  กําไรสุ ทธิ ,,. บาท)
 จัดสรรเงินปันผลสินปี  . (ปี  ปันผล .)
 จัดสรรเงินเฉลีย คืน ปี  . (ปี  เฉลีย คืน .)
อย่างไรก็ดีตวั เลขดังกล่าวจะปรากฏชัดเจนในรายงานกิจการประจําปี ทีส่งมาพร้อมนี
ขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆท่านทีให้ความร่ วมมือในการใช้บริ การของสหกรณ์ ฯ รวมทัง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดมา
ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทังระดับจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรี ยน ทีให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ฯ ทีทุ่มเทจัดการ บริ การด้วยจิตอาสาและความซือสัตย์สุจริ ตมา
โดยตลอด
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุก ๆ ท่านทีช่วยกันควบคุมดูแลการบริ หารเงินของสมาชิกทีมีอยูใ่ น
สหกรณ์ ฯ กว่า ,,,. บาท (สามพันล้ านบาท) ให้บงั เกิดผลดี มีผลตอบแทนอยูใ่ นระดับทีดี
ไม่มีกรณี การนําเงินไปลงทุนในหน่วยงานหรื อตลาดทีมีความเสี ยง
ในโอกาสทีข ึนปี ใหม่ ปี ระกา พ.ศ.  นี ขออวยพรให้ทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุข ความ
เจริ ญ ปราศจากภยันตรายทังปวงตลอดปี ใหม่น ี
ด้วยความขอบพระคุณยิง

(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
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ที สอ.ภก. /

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
วันที  มกราคม 2560

เรื อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ทุกท่าน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด กําหนดประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ในวันอาทิตย์ที 
มกราคม 2560 เวลา 08.00  12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที  เรื องทีประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื องทีประธานแจ้งเพือทราบ
1.2 แนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1.3 มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
ระเบียบวาระที  เรื องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
ระเบียบวาระที  เรื องเสนอเพือทราบ
3.1 รับทราบรายงานผลการดําเนินการประจําปี 
3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ระเบียบวาระที  เรื องเสนอเพือพิจารณา
. พิจารณาเลือกตังกรรมการดําเนินการ
. พิจารณาเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ
. พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2559
4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื ประจําปี 
. พิจารณาประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ ประจําปี 
. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 
. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
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. พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ระเบียบวาระที  เรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ และเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลาและสถานทีขา้ งต้นนี โดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
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การประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
วันอาทิตย์ ที  มกราคม 
ณ ศู นย์ ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เริมประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานทีประชุม………………………………………….
จํานวนสมาชิกทังสิน……………………..คน มาประชุม……………….คน
จํานวนคณะกรรมการ……………………คน มาประชุม……………….คน
จํานวนเจ้าหน้าทีสหกรณ์…………………คน มาประชุม………………คน
จํานวนผูต้ รวจสอบบัญชี………………….คน มาประชุม………………คน
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม………………… คน คือ
1……………………………………………
2……………………………………………
3……………………………………………
4……………………………………………
5……………………………………………
6……………………………………………
ระเบียบวาระที  เรืองทีป ระธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 เรืองทีป ระธานแจ้ งเพือ ทราบ
………………..…………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
1.2 แนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุม
……………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………
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1.3 มอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด
รายชือบุตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด ทีไ ด้ รับทุนการศึกษาบุตร
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด ประจําปี 2559

**********************

1. ประเภททุนการศึกษาปกติ จํานวน  ทุน มี  ระดับ
. ระดับประถมศึกษา จํานวน  ทุน ๆ ละ , บาท ได้แก่
ลําดับที
ชือผู้ได้ รับทุน
ชัน
สถานศึกษา
.
ด.ช.เกียรติศกั ดิ หมืนแป้ น
ป. โรงเรี ยนถลางพระนางสร้าง
.
ด.ญ.สุภคั องค์บริ รักษ์กลุ
ป. โรงเรี ยนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
.
ด.ญ.ณิ ชกานต์ ทองย้อย
ป. โรงเรี ยนเทศบาลปลูกปั ญญา
ในพระอุปถัมภ์ฯ
.
ด.ช.ภคกร ภูมิศรี
ป. โรงเรี ยนพุทธมงคลนิมิตร
.
ด.ญ.พิมพ์สุภคั บุญสุทธิ
ป. โรงเรี ยนเทศบาลเมืองภูเก็ต
6.
ด.ช.ภิรภัทร สิ ทธิบุตร
ป. โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต
7.
ด.ช.ภาณุวชิ ญ์ ชูมาก
ป. โรงเรี ยนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
.
ด.ช.เราซัล หลีวงั
ป. โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
.
ด.ญ.อนิซรอ ถนอมไถ
ป. โรงเรี ยนเทศบาลปลูกปั ญญา
ในพระอุปถัมภ์ฯ
. ด.ช.ภูวนันท อภิจตั วาภรณ์
ป. โรงเรี ยนเทศบาลเมืองภูเก็ต
. ด.ช.ธนยศ รุ่ งบุญคง
ป. โรงเรี ยนขจรเกียรติพฒั นา
. ด.ญ.จันทมณี พ่วงบุตร
ป. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านบางเหนียว
. ด.ช.ณัฐชนนท์ สง่าพล
ป. โรงเรี ยนเทศบาลปลูกปั ญญา
ในพระอุปถัมภ์ฯ
. ด.ช.พิพฒั น์พงศ์ สุขประสิ ทธิ
ป. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านไสนําเย็น
. ด.ญ.นิสรี น ชูวรรณรักษ์
ป. โรงเรี ยนฟาฮัดวิทยาทาน
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ชือสมาชิก
นายพรชัย หมืนแป้ น
นางสมศรี องค์บริ รักษ์กลุ
นางรุ่ งนภา เลิศวงหัต
นางวลัยพร ภูมิศรี
นางมณฑิตา บุญสุทธิ
น.ส.ภธิรดา สุไหลหมาน
นางจิรา ชูมาก
นางสุวรรณรัตน์ หลีวงั
นางอุษมาพร ถนอมไถ
น.ส.นันท์นภัส ปภาพันธุ์
นางชะมัยพร รุ่ งบุญคง
นายวิริยะ พ่วงบุตร
นางจันจิรา สง่าพล
นายวิริยะ สุขประสิ ทธิ
น.ส.มลธิญา ขนาดผล





1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน  ทุน ๆ ละ , บาท ได้แก่
ลําดับที
ชือผู้ได้ รับทุน
ชัน
สถานศึกษา
ชือสมาชิก
.
ด.ญ.สุภสั สา สื บสิ น
ม. โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
นายกิจจา สื บสิ น
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
.
ด.ญ.นภัสสร ทองหวาน
ม. โรงเรี ยนเมืองถลาง
นายวิศรุ ต ทองหวาน
.
ด.ช.ธนวัฒน์ ศรี สุข
ม. โรงเรี ยนนําผุด
น.ส.วัชรี คงประพันธ์
4.
ด.ญ.ธัญญพัทธ์ สุวรรณลอยล่อง
ม. โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
นางธนันท์ธรณ์ เชียรประสงค์
.
น.ส.ณัฐวดี สกุลชิต
ม. โรงเรี ยนพุทธมงคลนิมิตร
น.ส.วิภาลักษณ์ สิ ทธิแดง
.
ด.ช.ปฐวีกานต์ สารรักษ์
ม. โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
นางสาลินี ช่วยการกล้า
.
ด.ญ.ปภาดา รุ่ งโรจน์
ม. โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
นางปณิ ตา รุ่ งโรจน์
.
ด.ช.วริ ช เชือสาย
ม. โรงเรี ยนพุทธมงคลนิมิตร
นางสุรี ถนอมสิ น
.
น.ส.พัทธมน พิศสุพรรณ
ม. โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
นางพรรณทิพา พิศสุพรรณ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
. ด.ญ.ณัฐณิ ชา นวลศรี
ม. โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
น.ส.กชพร สื บสุข
. ด.ญ.ชามันดา เตชะญานนท์
ม. โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
นางสรัลดา เตชะญานนท์
. ด.ญ.สาธิตา ซิมอาจิน
ม. โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
นางนิชฎา ซิมอาจิน
. ด.ช.ปรี ชารัตน์ ในรัมย์
ม. โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
น.ส.นิภาพร ในรัมย์
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จํานวน  ทุน ๆ ละ , บาท ได้แก่
ลําดับที
ชือผู้ได้ รับทุน
ชัน
สถานศึกษา
ชือสมาชิก
.
น.ส.ธัญชนก ทองเจิม
ม. โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
นางขวัญฤทัย ทองเจิม
.
นายจิรวัฒน์ เกตุบาง
ม. โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
นางสารี ย ์ ทองเจิม
.
น.ส.ชนัญญา สิ งห์รัตน์
ม. โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
นางอุษา แก้วชืน
4.
น.ส.เย็นใจ เพ็ชรคง
ม. โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
นายสุเมฆ เพ็ชรคง
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์
ภูเก็ต
.
นายปราบฎา บุญมา
ม. โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
นายปี ติพงษ์ บุญมา
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ลําดับที
.
.
.
4.
.

1.4 ระดับอุดมศึกษา จํานวน
ชือผู้ได้ รับทุน
นายธนพัฒน์ อินทนาม
น.ส.เนรัตน์ฌา รัตนภา
นายกันตพิชญ์ ตันรัตนพิทกั ษ์
น.ส.สิ รินาถ แต่สกุล
น.ส.พัณณิ ตา รัตนปทุมวงศ์

 ทุน ๆ ละ , บาท ได้แก่
ชัน
สถานศึกษา
ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตตรัง
ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี  มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ชือสมาชิก
นายประเสริ ฐ อินทนาม
นางปรี ดา รัตนภา
นางกฤษณา ตันรัตนพิทกั ษ์
นางวิภาวดี เวียงปฏิ
นางวราภรณ์ รัตนปทุมวงศ์

2. ประเภททุนเรียนดี จํานวน  ทุน มี  ระดับ
a. ระดับประถมศึกษา จํานวน  ทุน ๆ ละ , บาท (กําลังเรียนชัน ป.
จํานวน  ทุน และ กําลังเรียนชัน ป. จํานวน  ทุน )
.. กําลังเรียนชัน ป. จํานวน  ทุน ได้ แก่
สถานศึกษา
ลําดับที
ชือผู้ได้ รับทุน
ชือสมาชิก
ชัน
1.
ด.ช.ธนวัฒน์ อินทรัตน์
นางวีณา อินทรัตน์
ป. โรงเรี ยนเทศบาลปลูก
ปั ญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
2.

ด.ญ.พรนัชชา ลีลากิจรุ่ งเรื อง

ป.

โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต

นางโสภาพันธุ์ ลีลากิจรุ่ งเรื อง

3.

ด.ช.กิตติกวิน นวะกะ

ป.

โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต

นางสุพรรษา นวะกะ

4.

ด.ญ.มุนา เกิดทรัพย์

ป.

โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

น.ส.วารี ย ์ บุญมาศ

5.

ด.ญ.ชาซีน หมัดนุย้

ป.

โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

6.

ด.ญ.นิรัมภา เกริ กฤทธิ

7.

ด.ช.อัซรอน ปิ ยะกอบ

8.

8
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ป.

โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

นางมาระตี หมัดนุย้
นางอุไรพรรณ ประทีป ณ
ถลาง
นางมัลลิกา ปิ ยะกอบ

ป.

โรงเรี ยนภูเก็ตไทยหัว
อาเซียนวิทยา

นายธีรพร นิลฉิ ม

ป.

โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต





1.

.. กําลังเรียนชัน ป. จํานวน  ทุน ได้ แก่
สถานศึกษา
ชือผู้ได้ รับทุน
ชัน
ด.ช.ธนภัทร ศิริวฒั น์
ป. โรงเรี ยนอนุบาลภูเก็ต

2.

ด.ช.วรวิช เทียรพิสุทธิ

ลําดับที

ป.

ชือสมาชิก
นางธนัญญา ศิริวฒั น์

โรงเรี ยนเทศบาลปลูก

นายสมคิด เทียรพิสุทธิ

ปั ญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
3.

ด.ญ.นูรีน วาหะรักษ์

ป.

โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

นางอุษา วาหะรักษ์

4.

ด.ญ.ซูลฟา วาเลาะ

ป.

โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

นายอาฮํามัด วาเลาะ

5.

ด.ญ.วรัญญา สมศักดิ

ป.

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามกอง

นางจินตนา สมศักดิ

6.

ด.ญ.ภัทรศยา รัตนสังข์

ป.

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านบางเหนียว

นางศุภางค์ รัตนสังข์

7.

ด.ญ.วลิสรา วิชชาธร

ป.

โรงเรี ยนเทศบาลเมืองภูเก็ต

นางยุพดี วิชชาธร

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (กําลังเรียนชัน ม.) จํานวนทุน  ทุน ๆ ละ , บาท

ได้แก่
ลําดับที
.
.
3.
.
.

ชือผู้ได้ รับทุน
ด.ญ.วัลยารี ดําหนู
ด.ญ.ชฎาวัลย์ บัวอ่อน
ด.ญ.กษมวรรณ บุษยา
ด.ญ.วราภรณ์ คงเกลียง
ด.ช.มนัสธีร์ ทองรอด

ชัน
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.

.

ด.ช.รชต ยศภักดี

ม.

.

ด.ญ.ลภัสรดา พึงแรง

ม.

สถานศึกษา
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย

ชือสมาชิก
น.ส.พุทธรักษา บูรณสุทธิกลุ
น.ส.มยุรี วัลยะเพ็ชร์
นายไพฑูรย์ บุษยา
นางภัทรลภา คงเกลียง
นางจุฑารัตน์ ทองรอด
น.ส.ณัฏฐณิ ชา ธนไพโรจน์
นายนที พึงแรง
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2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (กําลังเรียนชัน ม. หรือ ปวช.)
จํานวนทุน  ทุน ๆ ละ , บาท ได้แก่
ลําดับที
ชือผู้ได้ รับทุน
ชัน
สถานศึกษา
.
น.ส.เปมิกา คําแสนโต
ม. โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
.
น.ส.กัญญาณัฐ บัวทอง
ม. โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
.
น.ส.ธมนวรรณ จิณณธนพงษ์ ม. โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
.
นายกวิภฏั ดาบทอง
ม. โรงเรี ยน มอ.วิทยานุสรณ์
.
น.ส.สิ ริกร บุญประสานกิจ
ม. โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต

ได้แก่

ชือสมาชิก
นางปภาดา คําแสนโต
นางวิภาวรรณ บัวทอง
นางราตรี จิณณธนพงษ์
นางเบญจวรรณ ดาบทอง
นางศศินา บุญประสานกิจ

2.4 ระดับอุดมศึกษา (กําลังเรียนชัน ปวส. หรือ ปี .) จํานวนทุน  ทุน ๆ ละ , บาท

ลําดับที
.
2.
.
.
.

ชือผู้ได้ รับทุน
นายธนพรรธน์ นาขวัญ
นายชนกันต์ อยูค่ ง
นายจิรัฏฐ์ รุ่ งอุทยั
น.ส.ปั ญญดา ฤทธิรักษา
น.ส.ศิริโสภา เชาว์สมชาติ

ชัน
ปี 
ปี 
ปี 
ปี 
ปี 

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ชือสมาชิก
นายไพศาล นาขวัญ
นางอรพิน อยูค่ ง
นางเพ็ญลักษณ์ รุ่ งอุทยั
นางวาสนา ฤทธิรักษา
นางสุมาลี เชาว์สมชาติ

3. ประเภททุนการศึกษาต่อเนือง จํานวน  ทุน ได้ แก่
ลําดับที
.

ชือผู้ได้ รับทุน
น.ส.ศศิกานต์ ทับมุด

ชัน
สถานศึกษา
ม. โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

ชือผู้ปกครอง
น.ส.ดรุ ณี ทับมุด

หมายเหตุ ให้สมาชิกสหกรณ์นาํ บุตรทีได้รับทุนมารับทุนในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เวลา 07.30น.
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ระเบียบวาระที  เรืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2558
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ประจําปี 2558
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
วันอาทิตย์ ที 31 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ ศู นย์ ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
*************************
สมาชิกเข้าประชุม ,566 คน ตามลายมือชือผูเ้ ข้าประชุม

ผูม้ าประชุม

1. ผศ.สมพงศ์
. นายสมพงศ์
. นายเสทือน
. นายสุวชั ร์
. นายขัมน์
. นายชวนศักดิ
. น.ส.ปิ ยมน
. นายทวี
. นายธงชัย
. น.ส.มารศรี
. นายเอกสิ ทธิ
. นายประชา
. นายสุชาย
. นายพัลลภ
ผูไ้ ม่มาประชุม 
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นางอิศรา
2. นายรณชัย
3. นายสมเกียรติ
4. นางสมจิตต์
. นายสุทยุต
. นายชมบุญ
. นางณิ ชชา

ศิริสมบัติ
สิ ทธิไชย
มุขดี
โกยสมบูรณ์
สุขาพันธุ์
จําปาทอง
แซ่อ๋อง
สงวนนาม
ณ ถลาง
นราภักดี
ขวัญเชียร
ชลชวลิต
จินะเสนา
เอ่งฉ้วน

ประธานกรรมการ (ประธานทีประชุม)
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ณ นคร
ภูครองทอง
พาหุรัตน์
เช้าฉ้อง
พูลสมบัติ
กุณฑลรัตน์
รัชตทวีโภคิน

ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
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. นางนุชนารถ แย้มยิง ยง
ผูช้ ่วยสอบบัญชี บริ ษทั วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
9. นายวันชัย
พงษา
ทีปรึ กษา
10. นายมานะ
ตัณฑัยย์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
11. นางวิมลวรรณ เจริ ญ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
12. น.ส.สุรัสวดี กีรติวริ ิ ยาภรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ
13. นายสวัสดิ
อยูค่ ง
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชือ
14. นางเนาวรัตน์ ฉัว เจริ ญ
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
15. นางสุวรรณา ชลชวลิต
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
16. นายโชคอภิพงษ์ ทดแทน
นิติกร
17 นางสายชล ณ นคร
เจ้าหน้าที
18. นายนิพนธ์ ณ นคร
เจ้าหน้าที
19. นางวาสนา ฤทธิรักษา
เจ้าหน้าที
20. นางกฤตยา เดชภิบาล
เจ้าหน้าที
. นายกนก
ชิดเชียว
เจ้าหน้าที
22. น.ส.ขนิษฐา อภิชาตพงศ์ธร เจ้าหน้าที
. น.ส.ณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที
24. นางขวัญฤทัย ทองเจิม
ลูกจ้าง
25. นายกิจจา
สื บสิ น
ลูกจ้าง
ผูส้ งั เกตการณ์ 
เริ มประชุม
เวลา 08.00 น.
เลขานุการ
ได้ตรวจนับองค์ประชุมเห็นว่าสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเรี ยนเชิญ
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ
ประธาน
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ (ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ) ในฐานะประธานทีประชุม
ใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1 เรื องทีประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 แนะนํา
คุณรณชัย
คุณสมเกียรติ
คุณสมจิตต์
คุณสุทยุต
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ภูครองทอง
พาหุรัตน์
เช้าฉ้อง
พูลสมบัติ

สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ
นักวิชาการสหกรณ์ชาํ นาญการ





คุณชมบุญ กุณฑลรัตน์
คุณณิ ชชา รัชตทวีโภคิน
คุณนุชนารถ แย้มยิง ยง

ทีประชุม

รับทราบ

คุณวันชัย พงษา
คุณมานะ ตัณฑัยย์
คุณวิมลวรรณ เจริ ญ
คุณสุรัสวดี กีรติวริ ิ ยาภรณ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
ผูช้ ่วยสอบบัญชี บริ ษทั วรกรและ
สุชาดาสอบบัญชี จํากัด
ทีปรึ กษา
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

1.2 แจ้งเรื องรางวัลสหกรณ์ดีเด่นและนักสหกรณ์ดีเด่น เนืองจากปี  เป็ นปี ที
สหกรณ์ไทยจะมีอายุครบ  ปี ซึงจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองในวโรกาสนีหลายกิจกรรม อาทิ เช่น คัดเลือก
 สหกรณ์ดีเด่น  นักสหกรณ์ดีเด่น ประกวดคําขวัญ ในโอกาสนี สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ได้รับการคัดเลือกเป็ นหนึงใน  สหกรณ์ดีเด่น และ นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์ ได้รับการคัดเลือก
เป็ นนักสหกรณ์ดีเด่น แจ้งให้สมาชิกทราบเพือร่ วมภาคภูมิใจในสหกรณ์ของเรา
1.3 แจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกับการประชุมใหญ่ ดังนี
.. ในปี นีจะมีการมอบรางวัลแก่สมาชิกเป็ นเงินสด จํานวน 
รางวัล เป็ นเงิน ,. บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยจะมอบรางวัลให้แก่สมาชิกทีมีชือ ในวันที 
มกราคม   ธันวาคม  และจะเริ มจับสลากรางวัลตังแต่เวลา . น. และจับสลากเป็ นระยะ ๆ
โดยสมาชิกทีได้รับรางวัลจะต้องอยูใ่ นทีประชุมเท่านัน
1.3.2 การเลือกตังกรรมการ ในปี นีเนืองจากประธานและผูต้ รวจสอบกิจการมี
ผูส้ มัครไม่เกินจํานวน จึงเลือกตังเฉพาะกรรมการ  คน โดยผูท้ ีได้ลาํ ดับที  จะอยูใ่ นตําแหน่ง  ปี และใช้
เครื องลงคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตัง จํานวน  ชุด  เครื อง
1.3.3 แจกนําดืมฟรี
1.3.4 เงินปันผล จ่ายเช็คธนาคาร ดังนี
 ธนาคารกรุ งไทย สาขาภูเก็ต
 ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
 ธนาคารออมสิ น สาขาภูเก็ต
 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเก็ต
ทีประชุม
รับทราบ
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1.3 เรื องมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจําปี 2558
ประธาน
ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก จํานวนทังสิน 69 ทุน เป็ นเงินทุนทังสิน
213,. บาท (สองแสนหนึงหมืนสามพันบาทถ้วน) ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ
ประจําปี 2558 หน้าที 69
ทีประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที 2 เรื องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 
ประธาน
แจ้งให้ทีประชุมทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2557 ซึงมีการประชุมเมือ
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปรากฏรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการ ประจําปี 2558 หน้าที 
ทีประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2557 เมือวันที  กุมภาพันธ์
2558
ระเบียบวาระที 3 เรื องรายงานผลการดําเนินการประจําปี 2558
ประธาน
ได้รายงานผลการดําเนินการประจําปี 2558 ของสหกรณ์ ปรากฏรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558 หน้าที  และขอแก้ไขตัวเลขในหน้าที  ฐานะการเงิน ดังนี
. ทุนดําเนินการทังหมด
ปี  ,,,. บาท เป็ น ,,,. บาท
+ เพิม – ลด จาก  ,,. บาท เป็ น  ,,.
. เงินกําไรสุทธิ
ปี  ,,. บาท เป็ น ,,. บาท
+ เพิม – ลด จาก ,,. บาท เป็ น ,,.
นายประเสริ ฐ ทิพยศักดิ ได้สอบถามเรื องการจ่ายเงินวันเด็กปี  ซึงให้แก่หน่วยงานซําซ้อน จํานวน 
หน่วยงาน ขอให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลด้วย
ประธาน
ได้ช ีแจงว่าเหตุทีมีชือซําซ้อนการสนับสนุนงานวันเด็กของหน่วยงานทัง  หน่วยงานนัน
เนืองจากการจ่ายครังที  เป็ นการจ่ายเงินสนับสนุนวันเด็กของปี  ซึงหน่วยงานได้มาขอรับในเดือน
มกราคม  ส่วนการจ่ายเงินครังที  เป็ นการจ่ายเงินสนับสนุนวันเด็กของปี  แต่ทางหน่วยงาน
ได้มาขอรับในเดือนธันวาคม  จึงทําให้มีการจ่ายเงินสําหรับหน่วยงานทัง  ในปี   ครัง
ทีประชุม ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมในส่วนทีเกียวกับการดําเนินการในรอบปี 2558
และทีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที 4 เรื องรับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี
ประธาน
มอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ คือ น.ส.สุรัสวดี กีรติวริ ิ ยาภรณ์ เป็ นผูช้  ีแจง
รายละเอียดพร้อมตอบข้อซักถามจากทีประชุม ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558
หน้าที  และมอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาต คือ นางนุชนารถ แย้มยิง ยง รายงานผลของผูส้ อบ
บัญชี ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ ประจําปี  หน้าที 
นายประเสริ ฐ ทิพยศักดิ ได้แจ้งทีประชุมว่าในกรณี ทีคณะกรรมการไปประชุมให้ใส่วนั ทีทีไปประชุมด้วย
ทีประชุม ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพิมเติม แล้วจึงรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ระเบียบวาระที 5 เรื องพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2558
ประธาน
ได้มอบหมายให้ผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชี คือ นางนุชนารถ แย้มยิง ยง เป็ นผูช้  ีแจงรายละเอียด
และตอบข้อซักถามของทีประชุม ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558 หน้าที 
แล้วจึงให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
นายประเสริ ฐ ทิพยศักดิ ได้สอบถามว่าทําไมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของปี  สูงกว่า ปี  มาก
โดยเฉพาะค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณี ย ์ และค่าโทรศัพท์
นายมานะ ตัณฑัยย์ ได้ช ีแจงยอดเพิมขึนค่าถ่ายเอกสารซึงมีการเช่าเครื องถ่ายเอกสาร คิดค่าถ่ายเอกสารแผ่น
ละ  สตางค์ และการใช้เอกสารมีมากขึน
นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย ได้ช ีแจงการติดตามทวงหนี ต้องส่งทางไปรษณี ย ์ ลงทะเบียน ครังละประมาณ 
บาท ต้องแจ้งภายใน  วัน จึงทําให้ค่าไปรษณี ยส์ ูงขึน และใช้โทรศัพท์ติดตามทวงหนีมากขึน
ทีประชุม ได้มีการอภิปรายและสอบถามรายละเอียดเพิมเติม แล้วทีประชุมจึงมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2558
ระเบียบวาระที 6 เรื องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2558
ประธาน
ได้ให้ทีประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2558 ปรากฏรายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558 หน้าที 
นายประเสริ ฐ ทิพยศักดิ ได้เสนอข้อ . โบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที จาก . เหลือ .
นายพงษ์ศกั ดิ วิสุทธิ
ได้เสนอข้อ . โบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที จาก . เหลือ .
ทีประชุม ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  ดังนี
1. เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที คะแนนเสี ยงดังนี
. เป็ นร้อยละ . ของกําไร ด้วยคะแนนเสี ยง  เสี ยง
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. เป็ นร้อยละ . ของกําไร ด้วยคะแนนเสี ยง  เสี ยง
. เป็ นร้อยละ . ของกําไร ด้วยคะแนนเสี ยง  เสี ยง
จึงให้จดั สรรเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที จากร้อยละ . เป็ นเงิน
,,. บาท เป็ น ร้อยละ . เป็ นเงิน ,,. บาท
2. ให้เพิมยอดเงินทุนสํารอง จาก . เป็ นเงิน ,,. บาท เป็ น .
เป็ นเงิน ,,. บาท
3. นอกนันอนุมตั ิตามทีคณะกรรมการนําเสนอ
ระเบียบวาระที 7 เรื องพิจารณาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ปี   
ประธาน
ได้ให้ทีประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ปี  
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558 หน้า 7281
ทีประชุม
พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จํากัด ปี  – 
ตามข้อมูลทีนาํ เสนอ
ระเบียบวาระที 8 เรื องพิจารณาประมาณการรายได้ – รายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์
ประจําปี 
ประธาน
ได้ให้ทีประชุมพิจารณาประมาณการรายได้ – รายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายของ
สหกรณ์ ประจําปี  ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558 หน้า 8297
นายประเสริ ฐ ทิพยศักดิ เสนอให้ส่งรายงานกิจการถึงสมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่  –  วัน
ทีประชุม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประมาณการรายได้ – รายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายของ
สหกรณ์ ประจําปี  ตามทีคณะกรรมการนําเสนอ
ระเบียบวาระที  เรื องพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื ประจําปี 2559
ประธาน
ให้ทีประชุมพิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื ประจําปี 2559 โดยคณะกรรมการนําเสนอใน
วงเงิน ,00,000,000.00 บาท (หนึงพันล้านบาทถ้วน)
ทีประชุม ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วจึงมีมติอนุมตั ิให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด กูย้ มื
เงิน ประจําปี 2559 ได้ไม่เกิน ,00,000,000.00 บาท (หนึงพันล้านบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที 10 เรื องพิจารณาการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการ
ประธาน
แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในปี 2559 มีคณะกรรมการดํารงตําแหน่งอยูต่ ามวาระ  คน
ดังนี
1. นายขัมน์ สุขาพันธุ์
2. นายชวนศักดิ จําปาทอง
3. น.ส.ปิ ยมน แซ่อ๋อง
4. นายทวี
สงวนนาม
5. น.ส.มารศรี นราภักดี
6. นายประชา ชลชวลิต
 คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  คน ลาออก  คน จึงต้อง
ดําเนินการเลือกตังกรรมการแทนตําแหน่งทีวา่ ง จากสมาชิกทังหมด ดังนี
1. ประธานกรรมการดําเนินการ มีผสู ้ มัคร  คน จึงไม่ตอ้ งเลือกตัง
2. กรรมการดําเนินการ มีผสู ้ มัคร  คน มีกรรมการทีพน้ จากตําแหน่งตาม
วาระ  คน และลาออก  คน จึงต้องมีการเลือกตัง จํานวน  คน โดยผูท้ ีได้ลาํ ดับที  จะอยูใ่ นตําแหน่ง
เพียง  ปี
ตําแหน่ง ประธานกรรมการ ได้แก่ นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
ผลการเลือกตัง ตําแหน่งกรรมการ มีดงั นี
ลําดับที . นายสมพงศ์
สิ ทธิไชย
2, คะแนน
ลําดับที  นายพัลลภ
เอ่งฉ้วน
, คะแนน
ลําดับที . นายจรุ ง
สังขรักษ์
, คะแนน
ลําดับที . นายบูรณันต์ ชุมรักษ์
2, คะแนน
ลําดับที 5. นายอนุศกั ดิ
ห้องเสงียม
2, คะแนน
ลําดับที 6. นายธงชัย
ณ ถลาง
2, คะแนน
ลําดับที 7. นายบุญช่วย
สุวรรณรัฐภูมิ
2, คะแนน
ลําดับที  นายสุ โขทัย
ต่ อพงษ์
, คะแนน
ลําดับที  นายเกรี ยงศักดิ นาคปาน
, คะแนน
ลําดับที  นายปรี ชา
เอกทวีวฒั นเดช
 คะแนน
ลําดับที  นายสุพตั ร
พัฒการี ย ์
 คะแนน
ลําดับที  นายสมบัติ
อาวะภาค  คะแนน
โดยลําดับที  นายสุโขทัย ต่อพงษ์ จะอยูใ่ นตําแหน่ง  ปี
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เมือการเลือกตังประธานและคณะกรรมการ เรี ยบร้อยแล้ว ประธานจึงสรุ ปรายชือและ
ตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ปี  ชุดที  ทังกรรมการเก่า  คน
และกรรมการใหม่  คน รวม  คน ดังรายชือต่อไปนี
ประธานกรรมการ
1. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
กรรมการ
2. นายขัมน์ สุขาพันธุ์
3. นายชวนศักดิ จําปาทอง
4. น.ส.ปิ ยมน แซ่อ๋อง
5. นายทวี
สงวนนาม
6. น.ส.มารศรี นราภักดี
7. นายประชา ชลชวลิต
8. นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย
9. นายพัลลภ เอ่งฉ้วน
10. นายจรุ ง
สังขรักษ์
11. นายบูรณันต์ ชุมรักษ์
12. นายอนุศกั ดิ ห้องเสงียม
13. นายธงชัย ณ ถลาง
14. นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ
15. นายสุโขทัย ต่อพงษ์ (อยูใ่ นตําแหน่ง  ปี )
ประธาน
ได้ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกรองประธานกรรมการ เลขานุการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการ ผลการเลือกตัง มีดงั นี
รองประธานกรรมการ คนที  ได้แก่ นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย
รองประธานกรรมการ คนที  ได้แก่ นายพัลลภ เอ่งฉ้วน
เลขานุการ
ได้แก่ นายประชา ชลชวลิต
ผูช้ ่วยเลขานุการ ได้แก่ นายขัมน์ สุขาพันธุ์
ทีประชุม
รับรองผลการเลือกตัง
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ระเบียบวาระที 11 เรื องพิจารณาจัดจ้างผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจําปี 2559
ประธาน
ให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผูต้ รวจบัญชีรับอนุญาต ซึงในปี 2558 คณะกรรมการ
นําเสนอให้ทีประชุมพิจารณา จํานวน  ราย คือ นางวรกร แช่มเมืองปั ก บริ ษทั วรกรและสุชาดาสอบบัญชี
จํากัด กรุ งเทพฯ เสนอค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี เป็ นเงิน , บาท เข้าตรวจประมาณปี ละ  ครัง
ครังละไม่นอ้ ยกว่า  วันทําการ
ทีประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้ นางวรกร แช่มเมืองปั ก จาก บริ ษทั วรกรและสุชาดาสอบบัญชี เป็ นผู ้
ตรวจสอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ภู เ ก็ ต จํา กัด ประจํา ปี 59 จํา นวนเงิ น ค่ า จ้าง
,. บาท
ระเบียบวาระที 12 เรื องพิจารณาเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2559
ประธาน
แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย การ
ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ให้มีผตู ้ รวจสอบกิจการ  คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชียวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย
 คน ผูเ้ ชียวชาญทางด้านกฎหมาย ผูเ้ ชียวชาญทางด้านบริ หาร ผูเ้ ชียวชาญทางด้านการเงิน ผูเ้ ชียวชาญ
ทางด้านสหกรณ์ รวมไม่เกิน  คน โดยให้อยูใ่ นวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ปี มีผสู ้ มัคร  ท่าน
โดยไม่ตอ้ งเลือกตัง ได้แก่
. น.ส.สุรัสวดี กีรติวิริยาภรณ์ ด้านบัญชี
. นายมานะ

ตัณฑัยย์

. นางวิมลวรรณ เจริ ญ

ด้านการเงิน
ด้านการเงิน

ขอให้ทีประชุมรับรอง
ทีประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที  พิจารณาตัดจําหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์
ประธาน
แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามระเบียบว่าด้วยการตัดหนีสูญจากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ข้อ  หนีสูญทีจะตัดจําหน่ายหนีสูญออกจากบัญชี ต้องเป็ นหนีทีมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี
() ต้องเป็ นหนีทีเกิดจากการประกอบกิจการ หรื อเนืองจากการประกอบกิจการของสหกรณ์หรื อ
กลุ่มเกษตรกร
() ต้องเป็ นหนีทีมีหลักฐานโดยชัดแจ้งทีสามารถฟ้ องลูกหนีได้
() ต้องมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชาํ ระหนีตามสมควรแก่กรณี หรื อมีการฟ้ องคดีแล้ว แต่
ไม่ได้รับการชําระหนี โดยปรากฏว่า
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(ก) ลูกหนีถึงแก่ความตาย หรื อเป็ นคนสาบสูญ หรื อมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และ
ไม่มีทรัพย์สินหรื อสิ ทธิใด ๆ จะเรี ยกร้องให้ชาํ ระหนีได้ หากฟ้ องคดีไปก็ทาํ ให้เสี ยค่าใช้จ่ายมากยิง ขึน
ไม่คุม้ กับหนีทีจะได้รับชําระ หรื อ
(ข) ลูกหนีเลิกกิจการ และมีหนีของเจ้าหนีรายอืนมีบุริมสิ ทธิเหนือทรัพย์สินทังหมดของ
ลูกหนี และอยูใ่ นลําดับทีจะได้รับชําระหนีก่อนเป็ นจํานวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี หรื อ
(ค) ได้ดาํ เนินการฟ้ องลูกหนีในคดีแพ่งหรื อได้ยนื คําขอเฉลียหนี ในคดีทีลูกหนีถูกเจ้าหนี
รายอืนฟ้ องในคดีแพ่งและในกรณี น นั ๆ ได้มีคาํ บังคับหรื อคําสัง ของศาลแล้ว แต่ลูกหนีไม่มีทรัพย์สินใด ๆ
จะชําระหนีได้ หรื อ
(ง) ได้ดาํ เนินการฟ้ องลูกหนีในคดีลม้ ละลายหรื อได้ยนื คําขอรับชําระหนีในคดีทีลูกหนี
ถูกเจ้าหนีรายอืนฟ้ องในคดีลม้ ละลาย และในกรณี น นั ๆ ได้มีการประนอมหนีกบั ลูกหนี โดยศาลมีคาํ สัง
เห็นชอบด้วยกับการประนอมหนีน นั หรื อ
(จ) ลูกหนีถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี
ครังแรกแล้ว
สหกรณ์จึงขอตัดจําหน่ายหนีสูญ จากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์ ตามมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครังที / ลงวันที  ธันวาคม  ดังนี
1. จํานวนหนีทีขออนุมตั ิตดั จําหน่ายหนีสูญ จํานวน  ราย ของ นายรุ่ ง อาจณรงค์
เป็ นจํานวนเงิน ,. บาท ทังนีได้มีการตังหนีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนแล้วในคราวปิ ดบัญชีประจําปี
2. การดําเนินการติดตามทวงถาม
 สหกรณ์ได้ติดตามทวงถาม เป็ นเอกสารส่งทางไปรษณี ย ์ ตอบรับ ส่วน
ของผูค้  าํ ประกันได้เสี ยชีวติ
. เหตุผลในการขอตัดจําหน่ายหนีสูญ
. ผูก้ ไู้ ม่สามารถติดต่อได้ ส่วนของผูค้  าํ ประกันถึงแก่ความตาย หากฟ้ องคดีไป
ก็ทาํ ให้เสี ยค่าใช้จ่ายมากยิง ขึน ไม่คุม้ กับหนีทีจะได้รับชําระ
2. ผูค้  าํ ประกันเสี ยชีวติ ปี พ.ศ.
. การขออนุมตั ิตดั จําหน่ายหนีสูญครังนี เป็ นเพียงการปฏิบตั ิทางบัญชีเท่านัน
มิได้เป็ นการระงับซึงสิ ทธิเรี ยกร้องจากลูกหนี ทีจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด
ทีประชุม
พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้ตดั จําหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์ จํานวน  ราย
ของนายรุ่ ง อาจณรงค์ เป็ นจํานวนเงิน ,. บาท
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ระเบียบวาระที 14 เรื องอืน ๆ
ในวาระนีเพือให้โอกาสกับประธานคณะกรรมการคนใหม่ ได้แถลงแนวคิดในการดําเนินงาน และ
รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก จึงขอเชิญให้ประธานคนใหม่แถลงแนวคิดและนโยบายในการดําเนินงาน
ซึงประธานคนใหม่ได้เสนอแนวคิดในการทํางานเพือให้สหกรณ์ได้พฒั นาสู่คุณภาพและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากสมาชิก
ข้อเสนอแนะ มีดงั นี
นายประเสริ ฐ ทิพย์ศกั ดิ
 บําเหน็จตกทอด ให้ใช้ค าํ ประกัน  %
 ควรตังงบค่าไปรษณี ย ์ ส่งเอกสารายงานกิจการ
 โครงการอบรมอาชีพระยะสัน ให้ช ีแจงว่าจัดกับใคร คนกลุ่มไหน
ประธานคนใหม่
กล่าวขอบคุณสมาชิกทีได้ให้ขอ้ เสนอแนะในครังนี และจะพิจารณาดําเนินการต่อไป
สุดท้ายมีการจับรางวัลเงินสดเพือมอบให้กบั สมาชิกรอบสุดท้าย
ประธาน
กล่าวขอบคุณและปิ ดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
สมพงศ์ ศิริสมบัติ
(ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานทีประชุม

สุชาย จินะเสนา
(นายสุชาย จินะเสนา)
กรรมการและเลขานุการ
บันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที  เรืองเสนอเพือ ทราบ
. รับทราบรายงานผลการดําเนินการประจําปี 

1. สมาชิกภาพ
1.1 จํานวนสมาชิกเมือต้นปี
1.2 จํานวนสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
1.3 จํานวนสมาชิกออกระหว่างปี
1.4 จํานวนสมาชิกเมือสินปี

,

คน

283

คน

149

คน

,

คน

ลาออก

55

คน

ให้ออก

21

คน

ถึงแก่กรรม



คน

โอนไปสหกรณ์อืน

54

คน

จํานวนสมาชิกตามข้อ 1.3 แยกเป็ น

2. สถานภาพทางการเงิน
ในรอบปี  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ให้บริ การด้านธุรกิจกับสมาชิก  ประเภท
คือ เงินฝากและเงินกู้ ด้านเงินฝากทางสหกรณ์จะให้ค่าตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงินอืน มีท งั ประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย์ (ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี) และเงินฝากประจํา (เสี ยภาษี  %) ในปี นีเงินฝากเพิมจากปี ก่อน 
ล้านเศษ คิดเป็ นร้อยละ . สําหรับในปี นีทางสหกรณ์แก้ไขระเบียบ การให้กเู้ งินสวัสดิการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครู ไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้สมาชิกของสมาคมฯ สามารถกูเ้ งินเพือชําระการคงสมาชิกภาพได้เท่ากับจํานวนทีทาง
สมาคมเรี ยกเก็บ ผ่อนชําระ  งวด และมีขอ้ ผูกพันตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

22
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3. ฐานะทางการเงิน
รายการ

ปี 2559 (บาท)

ปี 2558 (บาท)

+ เพิม  ลด

3.1 ทุนเรื อนหุน้

1,513,262,640.00

1,396,319,610.00

116,943,030.00

3.2 ทุนสํารอง

118,665,447.41

104,346,293.05

14,319,154.36

3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอืนๆ

8,871,642.59

4,732,318.93

4,139,323.66

3.4 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที

6,129,730.00

5,452,550.00

677,180.00

1,301,025,560.37

1,167,727,885.33

133,297,675.04

1,914,123.13

1,565,069.19

349,053.94

3.7 ทุนดําเนินการทังหมด

3,070,747,542.02

2,789,766,321.62

280,981,220.40

3.8 เงินให้สมาชิกกูร้ ะหว่างปี

1,309,316,774.97

1,424,712,204.75

115,395,429.78

3.9 เงินชําระคืนเงินกูร้ ะหว่างปี

1,228,326,143.14

1,236,101,826.18

7,775,683.04

3.10 เงินกูค้ งเหลืออยูท่ ีสมาชิกเมือสินปี

2,586,587,479.28

2,505,596,847.45

80,990,631.83

103,696,331.20

97,541,214.36

6,155,116.84

3.5 เงินรับฝาก
3.6 เงินสํารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที

3.11 เงินกําไรสุทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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สมาชิก

4159

4506

4913

5243

5377

ปี

2555

2556

รายงานกิจการประจ�ำปี 2559

2557

2558

2559

1,,,.

1,396,319,610.00

1,285,080,880.00

1,183,228,770.00

1,075,519,810.00

ทุนเรือนหุ้น

,,,.

1,167,727,885.33

1,042,514,326.12

774,485,766.47

459,620,672.09

เงินรับฝาก

4. ผลการดําเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด ปี 25552559

95,124,459.96

87,725,428.88

80,982,554.98

ทุนสํารอง



,,.

104,346,293.05






,,.

162,160,585.09

154,217,567.47

132,655,140.11

107,659,958.38

รายได้

,,.

97,541,214.36

80,864,818.33

73,096,681.09

63,481,128.99

กําไรสุ ทธิ

5.20% / 7.00%

5.10% / 6.50%

5.00% / 5.25%

5.00% / 5.25%

4.80% / 5.50%

ปันผล / เฉลีย คืน
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5. การใช้ ทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ได้ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ตามหลักของสหกรณ์ ดังต่อไปนี
เงินทุนสาธารณประโยชน์ ยกมาจากปี 2559

2,149,014.93 บาท

บวก จัดสรรเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2559

4,,. บาท

จัดสรรเป็ นทุนการศึกษาบุตร ปี 2559

,. บาท

รวม ทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2559

,,. บาท

จ่ าย จ่ายเป็ นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

,. บาท

 ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา

,. บาท

 งานวันครู
 เงินบริ จาคหน่วยงานต่าง ๆ

,. บาท
,. บาท

 งานวันเด็ก

,. บาท

 สงเคราะห์ศพสมาชิก 21 คน จํานวน

,,. บาท

. นางสมหวัง คูหา

,.

บาท

2. นายนิมิตร หิ รัญจรัสพิวฒั น์

100,000.00

บาท

3. นางวิจิตรา วิญูประดิษฐ์

100,000.00

บาท

4. นายทัตตพันธุ์ ขอพันเลิศ

100,000.00

บาท

5. น.ส.กาญจนา ฉวรรณกุล

100,000.00

บาท

6. นายจําเนียร พลสวัสดิ

100,000.00

บาท

7. นายสมบูรณ์ เชาวนะ

100,000.00

บาท

8. นางอิมใจ กุสุมภ์

100,000.00

บาท

9. นายกฤษณ์ ไข่มุกด์

100,000.00

บาท

10. น.ส.อารมณ์ สมใจ

100,000.00

บาท

11. นายรุ่ งทิวา สมรักษ์

100,000.00

บาท

12. น.ส.อรธิรา สุขแก้ว

100,000.00

บาท

13. นายอนันต์ ทิพยรส

100,000.00

บาท

14. นายสุคนธ์ จันทร์ทิพย์

100,000.00

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด

25





26

15. นางเจียมจันทร์ ฉิ มพลี

100,000.00

บาท

. นายบุญช่วย สื บประสิ ทธิ

100,000.00

บาท

. นายเจียร ถิรินทรพงศ์

100,000.00

บาท

. นางจารุ วรรณ กุลานุรักษ์

,.

บาท

19. นายไพรัช เรื องจิรัษเฐียร

,.

บาท

20. น.ส.จุไรรัตน์ กตัญชลีกลุ

,.

บาท

. นายวิธน คงเจริ ญ

,.

บาท

รวม จ่ายเงินสาธารณประโยชน์

,,. บาท

คงเหลือเงินสาธารณประโยชน์ ปี 2559

,,. บาท
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การร่ วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2559
ลําดับที



หน่ วยงาน

จํานวนเงิน



โรงเรี ยนบ้านเกาะนาคา

,



โรงเรี ยนวิชิตสงคราม

,



โรงเรี ยนบ้านอ่าวนําบ่อ

,



โรงเรี ยนเมืองถลาง

,



โรงเรี ยนบ้านสาคู

,



โรงเรี ยนวัดเมืองใหม่

,



โรงเรี ยนบ้านฉลอง

,



โรงเรี ยนบ้านกะตะ

,



โรงเรี ยนเกาะสิ เหร่

,



โรงเรี ยนแหลมพันวา

,



โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต

,



โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา  กะทู ้

,



โรงเรี ยนบ้านเชิงทะเล (ตันติวทิ )

,



โรงเรี ยนบ้านท่าเรื อ

,



โรงเรี ยนเกาะมะพร้าว

,



โรงเรี ยนวัดลัฏฐิวนาราม

,



โรงเรี ยนบ้านบางคู

,



โรงเรี ยนวัดเก็ตโฮ่

,



โรงเรี ยนเทศบาลปลูกปั ญญา

,



โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

,



สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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ลําดับที

28

หน่ วยงาน

จํานวนเงิน



โรงเรี ยนบ้านไม้ขาว

,



โรงเรี ยนบ้านบางเทา

,



โรงเรี ยนบ้านลิพอน

,



โรงเรี ยนบ้านโคกวัดใหม่

,



โรงเรี ยนวัดสุวรรณคีรีวงก์

,



โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

,



โรงเรี ยนบ้านอ่าวปอ

,



โรงเรี ยนบ้านสะปํ า

,

29

เทศบาลเมืองป่ าตอง

,



โรงเรี ยนบ้านหมากปรก

,



โรงเรี ยนวิทยาสาธิต

,



โรงเรี ยนท่าฉัตรไชย

,



โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามกอง

,



โรงเรี ยนบ้านหมากปรก

,



โรงเรี ยนเกาะโหลน

,



โรงเรี ยนบ้านม่าหนิก

,



โรงเรี ยนบ้านเชิงทะเล(ตันติวทิ )

,

38

โรงเรี ยนหงษ์หยกบํารุ ง

,



โรงเรี ยนถลางพระนางสร้าง

,



โรงเรี ยนบ้านพรุ จาํ ปา

,



โรงเรี ยนวิชิตสงคราม

,



โรงเรี ยนท่าฉัตรไชย

,



โรงเรี ยนบ้านป่ าครองชีพ

,



โรงเรี ยนวัดเมืองใหม่

,



โรงเรี ยนเกาะนาคา

,



โรงเรี ยนบ้านทุ่งคา

,
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ลําดับที

หน่ วยงาน

จํานวนเงิน



โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามกอง

,



โรงเรี ยนมุสลิมวิทยา

,



โรงเรี ยนสิ ทธิสุนทรบํารุ ง

,



โรงเรี ยนวัดเทพกระษัตรี

,
รวม

,

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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การร่ วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่ วยงานอืน
ลําดับ

เรือง

ที
1
2

หน่ วยงาน

จํานวนเงิน

สนับสนุนโครงการ “CSR 100ปี

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด

,

สหกรณ์ไทย ปั นนําใจให้นอ้ งน้อย”

ภูเก็ต

สนับสนุนทหารเสี ยชีวติ ระหว่าง

ร้อยตรี ธนพล แก้วเพ็ชร

,

ปฏิบตั ิงานชายแดนภาคใต้
3

ร่ วมบริ จาคข้าวสาร

วัดราษฏร์อรุ ณวารี





ช่วยเหลือบ้านพักครู เกิดเหตุเพลิงไหม้

นายวินยั สุขาทิพย์

,



ช่วยเหลือบ้านครู เกิดเหตุเพลิงไหม้

นายลือชัย เทียงอยู่

,



ช่วยเหลือนักเรี ยนประสบอัคคีภยั  ราย

โรงเรี ยนบ้านหมากปรก

,



ช่วยเหลือบ้านครู เสี ยหายจากอุทกภัย

นางอรอุมา แป๊ ะสกุล

,



ร่ วมเป็ นเจ้าภาพให้บริ การอาหารว่าง

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด

,

และเครื องดืม ณ จุดรับรองบริ การ

ภูเก็ต

ประชาชน
รวม

30
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ร่ วมทําบุญทอดกฐินและทําบุญทอดผ้าป่ า
ลําดับ
ที


เรือง
ร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ ามหากุศลเพือ

จํานวน

หน่ วยงาน

เงิน

มูลนิธิสากลเพือคนพิการ



พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ


ร่ วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

,



ร่ วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน

กรมส่งเสริ มสหกรณ์

,

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

,

ร่ วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน

สํานักงานส่งเสริ มสวัสดิการและ

,

พระราชทาน ประจําปี 

สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ

พระราชทานของกรมส่งเสริ ม
สหกรณ์ ประจําปี 


ร่ วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจําปี 



ศึกษาจังหวัดภูเก็ต


ร่ วมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

,



ร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ า

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต

,

รวม

,

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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การร่ วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่ วยงานทางการศึกษา
ลําดับ

เรือง

ที


สนับสนุน โครงการรวมพลัง  ปี

หน่ วยงาน

จํานวน
เงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

,

โรงเรี ยนบ้านแหลมทราย

,

โรงเรี ยนบ้านเมืองใหม่

,

โรงเรี ยนบ้านป่ าครองชีพ

,

โรงเรี ยนถลางพระนางสร้าง

,

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2

สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ “ไตรมิตรเกมส์ ครังที 3”



สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ “ไตรมิตรเกมส์ ครังที 3”



สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ “ไตรมิตรเกมส์ ครังที 3”



สนับสนุนกิจกรรม เปิ ดเรื อน... เยือน
ถ.พ.ประจําปี การศึกษา 



สนับสนุนกิจกรรมวันอําลาวิชาการ

โรงเรี ยนบ้านฉลอง

,



สนับสนุนรางวัลสําหรับกิจกรรมกีฬา

โรงเรี ยนบ้านพารา

,

โรงเรี ยน อบจ.เมืองภูเก็ต

,

สนับสนุนงานวันมุทิตาจิตผู ้

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

,

เกษียณอายุราชการ

มัธยมศึกษา เขต 

สนันสนุนกิจกรรม วิง มินิมาราธอน

โรงเรี ยนเทศบาลพิบูลสวัสดี

,

สนับสนุนซือแผ่น DVD เพือเป็ น

โรงเรี ยนมูลมังหลวงปู่ ชอบ



ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยน

ฐานสโม

สี


ร่ วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 




พิบูลสวัสดี ครังที 


รวม
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,





เข้ ารับการฝึ กอบรม
ลําดับ
วันที
ที
  –  มกราคม

2

 มกราคม 



 –  กุมภาพันธ์




 กุมภาพันธ์




 กุมภาพันธ์

 กุมภาพันธ์









 มีนาคม 

หลักสู ตร
คณะกรรมการ
อํานวยการ
โครงการประชุมชีแจง
แนวทางการดําเนินงาน
ส่งเสริ มสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่ความ
เข้มแข็ง
ผูต้ รวจสอบกิจการ

โครงการเฉลิมฉลองใน
โอกาส  ปี สหกรณ์
ไทย
สหกรณ์กบั การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชสอ.พบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ภาค

หน่ วยงานทีจ ดั

สถานที

ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต

โรงแรมพรพิงค์
ทาวเวอร์ จ.เชียงใหม่

ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

โรงแรมริ ชมอนด์
จ.นนทบุรี

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
การดําเนินงานของ
สํานักงานสหกรณ์
สหกรณ์ภายใต้กฎหมาย จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์และกฎหมาย
อืนทีเกียวข้อง

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย กรุ งเทพฯ
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
โรงแรมบรรจงบุรี
จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เขต  ภูเก็ต
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ลําดับ
วันที
ที
  มีนาคม




 เมษายน




 เมษายน





พฤษภาคม




 มิถุนายน




 มิถุนายน




 มิถุนายน
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หลักสู ตร
ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี
 และอบรมสัมมนา
หัวข้อ “กฎหมายดาบสองคม
สําหรับผูบ้ ริ หารสหกรณ์"
เทคนิคการติดตามหนี และ
การเขียนคําร้องฟ้ องบังคับคดี

ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคใต้



สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สถานที
โรงแรมลีการ์เด้นส์
จ.สงขลา

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั สหประกัน โรงแรมโฟร์วงิ ส์
ประจําปี  บริ ษทั สห
ชีวติ จํากัด
(The Grand Four
ประกันชีวติ จํากัด
Wings Convention
Hotel Bangkok)
กรุ งเทพฯ
“Microsoft Excel สําหรับงาน ชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออม
HR 2013”
ออมทรัพย์แห่ง
ทรัพย์แห่งประเทศ
ประเทศไทย
ไทย
จ.นนทบุรี
โครงการจัดหาโปรแกรม
ชุมนุมสหกรณ์
โรงแรมริ ชมอนด์
สหกรณ์ออมทรัพย์
ออมทรัพย์แห่ง
จ.นนทบุรี
ประเทศไทย
ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี
ชุมนุมสหกรณ์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและ
 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ออมทรัพย์แห่ง
การประชุมอิมแพ็ค
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเทศไทย
เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี
โครงการร่ วมใจไกล่เกลีย ศาล ศาลอุทธรณ์ภาค  โรงแรมรอยัลภูเก็ต
อุทธรณ์ภาค 
ซิต ี
จ.ภูเก็ต
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หน่ วยงานทีจ ดั





ลําดับ
วันที
ที
  –  กรกฎาคม













หลักสู ตร

การจัดทํานิติกรรมสัญญา
และการปรับโครงสร้างหนี
รุ่ นที 
 – 
แนวทางการบริ หารสิ นเชือ
กรกฎาคม  ภายใต้ขอ้ จํากัดของกฎหมาย
ใหม่ รุ่ นที 
  สิ งหาคม สัมมนาและประชุมใหญ่

สามัญ ประจําปี  ชมรม
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคใต้
 สิ งหาคม  ประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื องร่ างกฎหมายเพือการ
ปฏิรูปการบริ หารจัดการและ
กํากับดูแลกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน
 สิ งหาคม ประชุมสัมมนาและประชุม

ใหญ่สามัญ ประจําปี 
ชมรมผูจ้ ดั การสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สิ งหาคม  ประชุมเพือร่ วมแสดงความ
คิดเห็นเกียวกับการปฏิรูป
ระบบบริ หารจัดการและ
กํากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนียน
 สิ งหาคม
ประชุมคณะกรรมการระดับ

จังหวัดเพือคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ

หน่ วยงานทีจ ดั

สถานที

สันนิบาตสหกรณ์ โรงแรมผึงหวาน
แห่งประเทศไทย รี สอร์ท
จ.กาญจนบุรี
สันนิบาตสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
แห่งประเทศไทย ประเทศไทย
กรุ งเทพ
ชมรมเจ้าหน้าที โรงแรมกระบี รี สอร์ท
สหกรณ์ออม
จ.กระบี
ทรัพย์ภาคใต้
กระทรวงการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
กระทรวงการคลัง
กรุ งเทพฯ

ชมรมผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

โรงแรมทรี ซิกตีไฟว์
เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี

สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต

โรงแรมรามา การ์
เด้นส์
กรุ งเทพฯ
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ลําดับ
วันที
หลักสู ตร
ที
  กันยายน  โครงการเผยแพร่ และ
ส่งเสริ มความรู ้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายของผูม้ ีหน้าที
รายงาน
  กันยายน รวมมิตรพิชิตกฎหมาย

สหกรณ์สาํ หรับผูน้ าํ
ระดับสูง
  ตุลาคม  การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
  ธันวาคม  ประชุใหญ่สามัญ ประจําปี
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 ธันวาคม  โครงการประชุมชีแจง
แนวทางส่งเสริ มสหกรณ์ปี
 ระดับจังหวัด
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หน่ วยงานทีจ ดั
สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

สถานที
โรงแรมโบ๊ทลากูน
จ.ภูเก็ต

ชมรมสหกรณ์
โรงแรมบุรีศรี ภู
ออมทรัพย์ภาคใต้ จ.สงขลา
สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต
สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

โรงแรมคาทีน่า
จ.ภูเก็ต
ศูนย์การประชุมรัชนี
แจ่มจรัส สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย
สหกรณ์เครดิตยู
เนียนเคหะรัษฎาภูเก็ต





. รับทราบผลการตรวจสอบกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
สําหรับปี สินสุ ดวันที  ธันวาคม 2559
เรียน ทีป ระชุมใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ตจํากัด
ตามทีทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 8 เมือวันที 31 มกราคม 2559 ได้เลือกตังข้าพเจ้า
และคณะเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสินสุดวันที  ธันวาคม
9 ซึงข้าพเจ้าและคณะ ได้ทาํ การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ประจํา ทุกเดือนทีเข้าตรวจสอบนัน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุ ปดังนี
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
. เพือตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
. เพือตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
. เพือตรวจสอบการดําเนินงานอืนๆของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
. ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ทีกาํ หนดไว้
. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
. ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของทีประชุม
3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะทีส หกรณ์ ควรแก้ ไข
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมือต้นปี 5,243 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิมขึน 283 คน ออกจาก
สหกรณ์ 149 คน สมาชิกคงเหลือวันสินปี 5,377 คน ในวันสินปี สหกรณ์มีทุนดําเนินงานทังสิน
3,070,747,542.02 บาท และในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ท งั สิน 166,439,686.16 บาท ค่าใช้จ่าย 62,743,354.96
บาท มีกาํ ไรสุทธิ 103,696,331.20 บาท เพิมขึนจากปี ก่อน 6,155,116.84บาท หรื อร้อยละ 6.31
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3.2 ด้ านบริหารงานทัว ไป
.. การบริ หารงานของสหกรณ์เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบและมติทีประชุม
.. การใช้จ่ายเงินอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณทีกาํ หนด
.. การกําหนดรหัสผ่านให้กบั ผูใ้ ช้งานแต่ละระดับ เพือป้ องกันการเข้าถึงเข้ามูล
. ด้ านบัญชี
.. จัดทําบัญชีเป็ นไปตามระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์
3.3.2 จัดทําบัญชีดว้ ยระบบโปรแกรมสําเร็ จรู ป ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํากัด
3.3.3 การบันทึกบัญชีและการเข้าถึงข้อมูลจะกระทําได้ เฉพาะผูท้ ีมีรหัสผ่านเท่านัน
3.3.4 มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง
3.3.5 จัดทําทะเบียนคุมต่างๆ เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
. ด้ านการเงิน
.. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
() สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสินปี จํานวน 123,025,717.35
บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี
() เงินฝากสหกรณ์อืนคงเหลือ ณ วันสินปี จํานวน 164,782,460.39 บาท
() การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ปฏิบตั ิตามระเบียบทีกาํ หนดไว้
ณ วันสินปี สหกรณ์ มรี ายได้ ดอกเบีย เงินฝากธนาคาร จํานวน 447,723.10 บาท และรายได้ ดอกเบีย
เงินฝากสหกรณ์ อนื เป็ นจํานวน 5,795,640.19 บาท รวมดอกเบีย รับเงินฝากทังสิน 6,243,363.29บาท
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.. เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก
สหกรณ์มีลูกหนีคงเหลือเป็ นเงินทังสิน 2,586,587,479.28 บาท ดังนี
ประเภทเงินให้ ก้ ู

เงินให้ ก้ ูคงเหลือ

เงินให้ ก้ ูระหว่ างปี

ณ วันต้ นปี
. เงินให้กเู้ พือเหตุฉุกเฉิ น

รับชําระหนี

เงินให้ ก้ ูคงเหลือ

ระหว่ างปี

ณ วัน สินปี
132,140,293.06

115,479,818.62

157,391,435.19

140,730,960.75

2 .เงินให้กสู้ ามัญ

,123,749,801.36

634,421,158.93

566,339,351.41 1,191,831,608.88

3. เงินกูพ้ ิเศษ

,,,.

517,504,180.85

521,255,830.98 1,262,615,577.34

รวม

,,,. 1,309,316,774.97 1,228,326,143.14 2,586,587,479.28

ณ วันสินปี สหกรณ์ มรี ายได้ จากดอกเบีย เงินให้ สมาชิกกู้ จํานวน 157,220,378.95 เพิม ขึน จากปี
ก่ อนเป็ นจํานวน 5,510,221.58 บาทหรือร้ อยละ 3.63
. ด้ านการลงทุน
สหกรณ์ลงทุนซือหุน้ และตัว สัญญาใช้เงิน เป็ นเงินทังสิน 161,509,280.00 บาท ดังนี
ชนิดเงินลงทุน

จํานวนเงิน

ตัว สัญญาใช้เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

10,000,000.00

หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

151,,.

หุน้ บริ ษทั สหประกันชีวติ จํากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย
รวม

,.
23,280.
161,509,28.

ณ วันสินปี สหกรณ์ มผี ลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นจํานวน 2,688,882.33บาท ลดลง จากปี
ก่ อนเป็ นจํานวน 452,805.69บาท หรือร้ อยละ14.41

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด

39





. ด้ านเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯมียอดคงเหลือเงินรับฝากจากสมาชิก และเงินรับฝากจากสหกรณ์อืนดังนี
ประเภทเงินรับฝาก

คงเหลือ
ณ วันต้ นปี

ฝากถอนระหว่ างปี
รับฝากเงิน

คงเหลือ

ถอนเงิน

ณ วันสินปี

เงินรับฝากจากสมาชิก:
,,.

ออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ออมความดี

,,.

209,779,243.39 180,167,542.43
779,553.57

277,322,351.18

325,382.86

2,177,332.15

ออมทรัพย์พิเศษ

,,.

246,191,925.77 254,188,289.10

484,965,366.65

ประจํา

,,.

528,804,172.35 466,484,985.98

339,677,324.17

ประจํา  เดือน ()

,,.

70,848,550.52

58,238,584.75

73,725,810.43

ประจํา  เดือน ()

,,.

17,389,487.30

14,488,385.69

28,380,703.25

ประจํา  เดือน ()

,,.

30,168,870.53

4,459,384.48

73,775,783.67

ประจํามีเงือนไข  เดือน

,,.

14,063,500.00

11,712,,000.00

13,708,500.00

รวม

,,,. 1,118,025,303.43 990,064,555.29 1,293,733,171.50

เงินรับฝากจากสหกรณ์ อนื :
ร้านสหกรณ์ จ.ภูเก็ต
สอ.ครู พงั งา
รวม

,,.

5,320,472.11

0.00

6,544,615.56

,.

16,454.79

0.00

747,773.31

,,.

5,336,926.90

0.00

7,292,388.87

ณ วันสินปี สหกรณ์ จ่ายดอกเบีย ให้ กบั เงินรับฝากเป็ นจํานวนทังสิน 34,610,055.28 บาท ลดลงจาก
ปี ก่ อน 691,069.60 บาท หรือร้ อยละ 1.96
3.7ด้ านทุนเรือนหุ้น
สหกรณ์มีทุนเรื อนหุน้ คงเหลือ ณ วันสินปี จํานวน 1,513,262,640.00 บาท เพิม ขึนจากปี
ก่อนจํานวน 116,943,030. บาท หรื อร้อยละ 8.38
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.8 สรุปข้ อสังเกตทีไ ด้ จากการตรวจสอบ
.8. ข้ อสังเกต
() ความสมบูรณ์ของเอกสาร จากการตรวจสอบพบว่า
 หลักฐานการจ่ายเงิน ออกโดยบุคคลภายนอก ขาดสาระสําคัญเช่น ลายเซ็น
ผูร้ ับเงิน ชือผูจ้ ่ายเงิน ชือทีอยูข่ องผูข้ าย
 สลิปฝากถอน ชือสกุลในสลิป ไม่ตรงกับทีเปิ ดบัญชีไว้
 เอกสารเกียวกับการกู้ เช่นใบคําขอกู้ สัญญาเงินกู้ รวมทังเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอกู้ ตรวจสอบพบว่า กรอกข้อมูลเกียวกับการกูไ้ ม่ครบถ้วน และข้อมูลไม่เป็ นปั จจุบนั
() การจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ ในกรณี กูเ้ พือไถ่ถอนหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินอืน ตาม
ระเบียบฯการกูเ้ งินพิเศษ จะไถ่ถอนได้เฉพาะหลักทรัพย์ของตนเองและครอบครัวเท่านัน จากตรวจสอบ
พบว่ามีผกู ้ ไู้ ด้นาํ เงินกูไ้ ปไถ่ถอนหลักทรัพย์ของผูอ้ ืน ซึงผิดระเบียบว่าด้วยการกูเ้ งินพิเศษเพือไถ่ถอน
หลักทรัพย์จากสถาบันการเงินอืน
(3) ในงวดบัญชีน ี สหกรณ์ฯไม่ได้กเู้ งินจากสถาบันการเงินอืน ดังนันแหล่งเงินทุนของ
สหกรณ์ฯ มาจากภายในทังสิน ส่งผลให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ
 มีสภาพคล่องสูงกว่าปี ก่อน
 ประหยัดดอกเบียจ่ายเงินกู้ ซึงเป็ นต้นทุนทีสูง
(4) สหกรณ์ฯมีอตั ราส่วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนกับหนีสินหมุนเวียนเท่ากับ 0.39 แสดง
ว่าสหกรณ์ฯมีสภาพคล่องเท่ากับ 0.39 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึงเท่ากับ 0.35 สหกรณ์ฯมีสภาพคล่อง
สูงขึน ทังนีเนืองจากหมดภาระหนีเงินกูย้ มื ในระหว่างปี สหกรณ์ฯได้ลงทุนในหุน้ และตัว สัญญาใช้เงินของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกจํานวน 130,000,000.00บาท
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.8. ข้ อเสนอแนะ
() หลักฐานการจ่ายเงินทีได้รับจากบุคคลภายนอก ควรเพิม ความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบก่อนจ่ายเงินทุกครัง
() สมาชิกทีมีการเปลียนชือสกุล ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพือจะได้แก้ไขบันทึกข้อมูล
ให้เป็ นปั จจุบนั
(3)สหกรณ์ฯต้องให้ความสําคัญกับเอกสารเกียวกับการกูเ้ งิน ควรให้ผกู ้ กู้ รอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มให้ครบและสมบูรณ์มากทีสุด เพราะเป็ นเอกสารทีสหกรณ์ฯสามารถเรี ยกร้องสิ ทธิตามกฎหมายได้
() ควรปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษเพือการเคหะสงเคราะห์ในกรณี ไถ่ถอน
จํานอง ต้องไถ่ถอนเฉพาะหลักทรัพย์ของตนเองและครอบครัวเท่านัน
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา

( นายมานะ ตัณฑัยย์)
ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ
( นางวิมลวรรณ เจริ ญ)
ผูต้ รวจสอบกิจการ
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ผูต้ รวจสอบกิจการ
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หนังสือรับรองของสหกรณ์

สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
วันที  มกราคม 
เรี ยน นางวรกร แช่มเมืองปั ก ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
หนังสื อรับรองฉบับนีให้ไว้เพือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด สําหรับปี สิ นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2559 เพือแสดงความเห็ นว่า งบการเงิ นดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที  ธันวาคม  ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวัน
เดี ยวกันของสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ภูเก็ต จํากัด โดยถูกต้องตามที ควรในสาระสําคัญตามระเบี ยบที น าย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดให้มี การจัดการที มีป ระสิ ทธิ ผ ล เพือให้การดําเนิ นงานของ
สหกรณ์เป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับทีเกียวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดอันเกียวกับงบการเงินทีท่านตรวจสอบตามทีขา้ พเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็ น เช่น รายการดังต่อไปนี
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืนที
เกียวข้องทังหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติทีเกียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรื อเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ ผูซ้  ึ ง มี ห น้า ที สํา คัญ เกี ยวกับระบบบัญ ชี และระบบการควบคุ ม ภายใน หรื อ รายการผิ ดปกติ ทีมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาทังหมด ซึงหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ น นอกจากนี สหกรณ์ได้ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบและข้อกําหนดของ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีกาํ กับดูแล ซึงหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบ
การเงิน
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5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อข้อบังคับ ซึ งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี สินทีอาจเกิดขึน
ในภายหน้า ซึ งควรจะได้นาํ มาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ใน
การตังสํารองค่าเสี ยหายทีอาจเกิดขึน
6. รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนีมีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ใน
งบการเงิน
. รายการธุรกิจทีมีกบั สาขาของสหกรณ์หรื อบุคคลอืน
. ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อข้อจํากัดการใช้เงินกู้
. สิ นทรัพย์ทีใช้เป็ นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิในสิ นทรัพย์ท งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ทีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี สินทังหมดของสหกรณ์ ทังทีเกิดขึนแล้วและอาจ
เกิ ดขึนในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทังได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นเกียวกับ
หลักประกันทังหมดทีสหกรณ์ให้แก่บุคคลทีสาม นอกจากนีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอืนและไม่มีคดีทีคาดว่า
จะเกิดขึน
9. นอกจากเรื องที อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ ใดเกิ ดขึ น
หรื อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งใดทีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ งต้องนํามาปรับปรุ งงบการเงิน
หรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์ )
ประธานกรรมการ

(นางอิศรา ณ นคร)
ผูจ้ ดั การ
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ระเบียบวาระที  เรืองเสนอเพือ พิจารณา
. พิจารณาเลือกตังกรรมการดําเนินงาน
พรบ.สหกรณ์
มาตรา  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึง
คน และกรรมการอืน อีกไม่เกินสิ บสี คน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิก ฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตังฯ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกตังอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ข้ อ . การเลือกตังและการดํารงตําแหน่ ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสิ บห้าคนซึงที
ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิกการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธาน
คณะกรรมการ หนึงคนและกรรมการอืนอีกสิ บสี คน ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตังระหว่างกันเองเป็ น
รองประธานกรรมการหนึงคนหรื อหลายคน เลขานุการหนึงคน และอาจให้มีกรรมการอืนด้วยก็ได้ นอกนัน
เป็ นกรรมการ”
ในปี  มีคณะกรรมการดํารงตําแหน่งอยูต่ ามวาระ จํานวน  คน ดังนี
1. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
2. นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย
3. นายพัลลภ เอ่งฉ้วน
4. นายธงชัย ณ ถลาง
5. นายจรุ ง สังขรักษ์
6. นายบูรณันต์ ชุมรักษ์
7. ผศ.ดร.อนุศกั ดิ ห้องเสงียม
8. นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ
 คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  คน (ตําแหน่งกรรมการ) จึงต้องดําเนินการเลือกตัง
กรรมการแทนตําแหน่งทีวา่ ง จากสมาชิกทังหมด จํานวน  คน ดังนี
ตําแหน่ง กรรมการ
1…………………………………

ได้ ................. คะแนน

2…………………………………

ได้ ................. คะแนน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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3…………………………………

ได้ ................. คะแนน

4…………………………………

ได้ ................. คะแนน

5…………………………………

ได้ ................. คะแนน

6…………………………………

ได้ ................. คะแนน

7…………………………………

ได้ ................. คะแนน

คณะกรรมการเลือกตังระหว่างกันเองเป็ นรองประธาน  คน
คนที  เป็ นประธานคณะกรรมการเงินกู้

ได้แก่ ..................................................................

คนที  เป็ นประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ................................................
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เลขานุการ

ได้แก่ ...............................................................

ผูช้ ่วยเลขานุการ

ได้แก่ ................................................................
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. พิจารณาเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ให้มีผตู ้ รวจ
สอบกิจการ  คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชียวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย  คน ผูเ้ ชียวชาญทางด้านกฎหมาย
ผูเ้ ชียวชาญทางด้านบริ หาร ผูเ้ ชียวชาญทางด้านการเงิน ผูเ้ ชียวชาญทางด้านสหกรณ์ รวมไม่เกิน  คน
โดยให้อยูใ่ นวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ปี มีผสู ้ มัคร  ท่าน ได้แก่
1. น.ส.สุรัสวดี กีรติวริ ิ ยาภรณ์ ด้านบัญชี
2. นางวิมลวรรณ เจริ ญ

ด้านการเงิน

3. นายมานะ ตัณฑัยย์

ด้านการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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. พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

123,025,717.35

93,967,081.40

เงินฝากสหกรณ์อืน

3

164,782,460.39

116,898,003.77

10,000,000.00

0.00

ตัว สัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน  สุทธิ

4

208,043,006.52

199,899,755.43

ลูกหนีระยะสัน  สุทธิ

5

3,491,685.74

3,087,464.15

ดอกเบียเงินให้กคู้ า้ งรับ  สุทธิ

6

4,410,263.26

4,417,194.13

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

7

1,382,308.42

365,987.78

515,135,441.68

418,635,486.66

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

8

151,509,280.00

41,664,030.00

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว  สุทธิ

4

2,373,828,258.19

2,302,444,534.99

ลูกหนีระยะยาว  สุทธิ

5

13,411,909.27

10,215,912.00

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  สุทธิ

9

16,453,729.28

16,756,307.97

358,873.60

0.00

สิ ทธิการใช้ซอฟท์แวร์
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ าและนําประปา

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

50,050.00

50,050.00

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,555,612,100.34

2,371,130,834.96

รวมสินทรัพย์

3,070,747,542.02

2,789,766,321.62

หนีส ินและทุนของสหกรณ์
หนีส ินหมุนเวียน
เงินรับฝาก

10

1,301,025,560.37

1,167,727,885.33

หนีสินหมุนเวียนอืน

11

17,152,067.32

12,051,380.76

1,318,177,627.69

1,179,779,266.09

8,073,853.13

7,047,619.19

8,073,853.13

7,047,619.19

1,326,251,480.82

1,186,826,885.28

รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีส ินไม่ หมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

12
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส ิน
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

1,513,262,640.00

1,396,319,610.00

118,665,447.41

104,346,293.05

8,871,642.59

4,732,318.93

103,696,331.20

97,541,214.36

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน ๆ

13

กําไรสุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์

1,744,496,061.20

1,602,939,436.34

รวมหนีส ินและทุนของสหกรณ์

3,070,747,542.02

2,789,766,321.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ลงชือ)
(นายประเสริฐ งานวงศ์ พาณิชย์ )
ประธานกรรมการ

(ลงชือ)
(นายประชา ชลชวลิต)
กรรมการและเลขานุการ
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วันที 4 มกราคม 2560



สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559
บาท

ปี 2558
%

บาท

%

รายได้ ดอกเบีย และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบียรับเงินให้กู้

157,220,378.95

94.62

151,710,157.37

93.76

ดอกเบียรับเงินฝาก

6,243,363.29

3.76

6,956,388.85

4.30

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

2,688,882.33

1.62

3,141,688.02

1.94

166,152,624.57

100.00

161,808,234.24

100.00

ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก

34,610,055.28

20.83

35,301,124.88

21.82

ดอกเบียจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย และ
เงินลงทุน

0.00
34,610,055.28

0.00
20.83

3,407,628.52
38,708,753.40

2.11
23.92

1,463,657.54

0.88

(1,944,415.86)

(1.20)

0.00
1,463,657.54

0.00
0.88

(213.50)
(1,944,629.36)

(0.00)
(1.20)

130,078,911.75

78.29

125,044,110.20

77.28

รวมรายได้ ดอกเบีย และผลตอบแทน
จากเงินลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย และเงินลงทุน

หัก

หนีส งสัยจะสู ญและหนีส ู ญ
หนีสงสัยจะสูญ  ลูกหนีเงินให้กู้
(เกินความต้องการ)

หนีสงสัยจะสูญ  ดอกเบียเงินให้กคู้ า้ งรับ
(เกินความต้องการ)
รวมหนีส งสัยจะสู ญและ
หนีส ู ญ
รายได้ ดอกเบีย และผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน  สุ ทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559
บาท

ปี 2558
%

บาท

%

บวก รายได้ อนื
28,300.00

0.02

49,000.00

0.03

156,000.00

0.09

156,000.00

0.10

54,500.00
44,244.77

0.03
0.03

101,000.00
0.00

0.06
0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

3,416.82

0.00

46,350.85

0.03

287,061.59

0.17

352,350.85

0.22

6,083,439.41

3.66

5,907,552.91

3.65

เงินเดือน

4,579,650.97

2.76

4,176,600.00

2.58

ค่าล่วงเวลา

103,706.00

0.06

73,349.00

0.05

ค่าสวัสดิการพนักงาน

35,492.50

0.02

39,238.50

0.02

เงินสมทบประกันสังคม

124,356.00

0.07

117,498.00

0.07

บําเหน็จเจ้าหน้าที

677,180.00

0.41

1,016,370.00

0.63

เงินชดเชยเจ้าหน้าที

349,053.94

0.21

280,497.41

0.17

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ ิเศษ
ดอกเบียรับลูกหนีตามคํา
พิพากษา
ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ อนื
หัก

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกีย วกับเจ้ าหน้ าที
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559
บาท
เงินประจําตําแหน่ง

ปี 2558
%

บาท

%

126,000.00

0.08

126,000.00

0.08

0.00

0.00

22,500.00

0.01

60,000.00

0.04

55,500.00

0.03

28,000.00
1,573,391.68

0.0169
0.95

0.00
1,409,001.58

0.00
0.87

1,069,514.29

0.64

977,093.19

0.60

ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
อาคารและอุปกรณ์

240,000.00

0.14

240,000.00

0.15

83,039.58

0.05

70,365.41

0.04

ค่าเบียประกันภัย
ขาดทุนจากการจําหน่าย
ทรัพย์สิน
ค่าดูแลและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตดั
จ่าย

53,945.41
0.00

0.03
0.00

32,501.00
15,777.98

0.02
0.01

65,256.00

0.04

73,264.00

0.05

61,636.40

0.04

0.00

0.00

9,815,246.00

5.91

9,674,587.00

5.98

936,126.00

0.56

931,017.00

0.58

8,879,120.00

5.34

8,743,570.00

5.40

เงินค่าครองชีพ
ค่าตอบแทนวิชาชีพ
ค่าเครื องแบบเจ้าหน้าที
ค่ าใช้ จ่ายเกีย วกับทีด นิ
อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคา

ค่ าใช้ จ่ายเกีย วกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํา
ประกันชีวติ
โครงการสวัสดิการมวล
สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2558

ปี 2559
บาท

บาท

%

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืน

9,197,565.05

5.54

10,864,105.20

6.71

ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
ค่าประชุมสัมมนาระหว่าง
สหกรณ์
ค่าจัดทํารายงานกิจการ
ประจําปี

5,035,572.00
9,699.00

3.03
0.01

4,757,587.00
34,334.00

2.94
0.02

272,950.00

0.16

240,000.00

0.15

ค่าเบียประชุมกรรมการ

316,000.00

0.19

307,000.00

0.19

ค่าเบียเลียงพาหนะ
ค่าพัฒนาอบรมสัมมนา
กรรมการและเจ้าหน้าที

348,400.00
177,000.00

0.21
0.11

343,741.40
87,800.00

0.21
0.05

219,950.00

0.13

214,880.00

0.13

80,000.00

0.05

80,000.00

0.05

150,000.00

0.09

150,000.00

0.09

218,214.58

0.13

243,802.09

0.15

ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์

188,951.26

0.11

221,702.78

0.14

ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
ค่าจัดทําข้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์

29,209.00

0.02

4,010.00

0.00

174,000.00

0.10

0.00

0.00

ค่าดูแลเว็บไซต์

32,700.00

0.02

18,150.00

0.01

ค่ารับรอง

97,718.00

0.06

118,661.00

0.07

ค่าวารสาร

6,300.00

0.00

7,865.00

0.00

ค่าตอบแทนหน่วยตัวแทน
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบ
กิจการ
ค่าสาธารณูปโภค
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2558

ปี 2559
บาท

บาท

%

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

57,000.22

0.03

58,268.00

0.04

ค่าเช่าเครื องพิมพ์

38,520.00

0.02

38,520.00

0.02

ค่าถ่ายเอกสาร

78,287.95

0.05

80,030.48

0.05

ค่าของใช้สาํ นักงาน

65,398.00

0.04

51,841.40

0.03

ค่าไปรษณี ย ์

38,951.00

0.02

44,484.00

0.03

ค่าโทรศัพท์
ค่าบํารุ งชมรมสหกรณ์
ภาคใต้

43,486.90
5,243.00

0.03
0.00

43,137.51
4,913.00

0.03
0.00

32,208.10

0.02

31,011.00

0.02

9,814.56

0.01

0.00

0.00

813,434.00

0.49

657,868.66

0.41

20,000.00

0.01

0.00

0.00

89,698.00

0.05

122,486.03

0.08

385,011.64

0.23

1,907,651.77

1.18

125,102.58

0.08

995,669.11

0.62

ค่านํามันรถ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
ยานพาหนะ
ค่าดําเนินงานโครงการตาม
แผนกลยุทธ์
ค่าสนับสนุนการประชุม
ใหญ่ชมรมครู อาวุโส
ค่าใช้จ่ายอืน
หนีสงสัยจะสูญ  ลูกหนี
อืน
หนีสงสัยจะสูญ  ลูกหนี
ตามคําพิพากษา



%
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559
หนีสงสัยจะสูญ – ดอกเบียเงิน
ให้กลู้ ูกหนีอืนค้างรับ
(เกินความต้องการ)
หนีสูญ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
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บาท

ปี 2558

0.00

%
0.00

บาท
(1,309.03)

%
(0.00)

38,745.26
26,669,642.14

0.02
16.05

0.00
27,855,246.69

0.00
17.21

103,696,331.20

62.41

97,541,214.36

60.28



สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
103,696,331.20

97,541,214.36

1,069,514.29

977,093.19

61,636.40

0.00

1,973,771.76

958,905.02

0.00

(1,522.53)

38,745.26

0.00

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที

677,180.00

1,016,370.00

สํารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที

349,053.94

280,497.41

0.00

15,777.98

25,375.36

26,149.33

ดอกเบียเงินฝากค้างรับ

(941,469.56)

(34,208.41)

ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ

(309,412.57)

(197,260.28)

ดอกเบียเงินให้กยู้ มื ค้างรับ

(4,410,263.26)

(4,417,194.13)

ดอกเบียเงินรับฝากค้างจ่าย

12,873,224.41

9,951,517.39

4,266,938.02

1,394,651.36

กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุ งเพือกระทบยอดกําไรสุทธิ
เป็ นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตดั จ่าย
หนีสงสัยจะสูญลูกหนี
หนีสงสัยจะสูญดอกเบีย
หนีสูญ

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

188,951.26

221,702.78

119,559,576.51

107,733,693.47

เงินสดจ่ายเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์

0.00

(20,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์

0.00

180,000,000.00

(145,733,390.61)

(158,385,662.46)

127,759,188.89

135,163,046.37

(630,270,716.40)

(563,358,143.48)

540,672,189.37

470,460,784.98

(195,705,750.40)

(276,253,909.39)

216,986,042.68

198,885,311.01

4,417,194.13

2,874,345.25

34,208.41
197,260.28

0.00
0.00

0.00

212,819.95

1,069,171.07

434,555.61

83,555.23

78,453.12

(176,337.40)

(224,550.60)

ค่าวัสดุสาํ นักงานใช้ไป
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส ินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน

เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูฉ้ ุกเฉิ น
เงินสดรับจากลูกหนีเงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูส้ ามัญ
เงินสดรับจากลูกหนีเงินกูส้ ามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูพ้ ิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนีเงินกูพ้ ิเศษ
เงินสดรับจากดอกเบียเงินให้กยู้ มื ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบียเงินฝากค้างรับ
เงินสดรับจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดรับจากรายได้คา้ งรับ
เงินสดรับจากลูกหนีอืน
เงินสดรับจากลูกหนีตามคําพิพากษา
เงินสดจ่ายซือวัสดุสาํ นักงาน
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

(28,982.92)

(25,375.36)

(5,913.50)

0.00

2,050,294.03

1,701,333.17

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย

(1,974,327.66)

(1,671,522.81)

เงินสดจ่ายดอกเบียเงินรับฝากค้างจ่าย

(9,951,517.39)

(7,854,096.32)

0.00

(293,092.71)

เงินสดรับจากเงินประกัน

1,450.00

0.00

เงินสดจ่ายคืนเงินประกัน

(1,320.00)

120.00

(2,375,532.64)

(1,008,000.90)

1,697,452.83

0.00

(1,554,583.53)

116,765.70

0.00

(185,440.00)

589,596.96

428,747.29

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน

(572,443.80)

(446,928.81)

เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้า

1,649,554.19

13,100.00

(1,598,098.86)

0.00

26,817,819.47

68,396,353.08

เงินสดจ่ายเงินเฉลียคืนคลาดเคลือน
หนีส ินดําเนินงาน
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย

เงินสดจ่ายดอกเบียเงินกูย้ มื ค้างจ่าย

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน

เงินสดจ่ายเงินรับล่วงหน้า
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร

10,000,000.00

0.00

(10,000,000.00)

0.00

(120,000,000.00)
(5,250.00)

0.00
0.00

จังหวัดภูเก็ต จํากัด

160,000.00

0.00

เงินสดจ่ายซือครุ ภณั ฑ์

(395,435.60)

(1,656,620.00)

เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุ งอาคาร

(371,500.00)
(420,510.00)

0.00

0.00

(54,530.00)

(121,032,695.60)

(1,711,150.00)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื

0.00

186,000,000.00

เงินสดจ่ายชําระหนีเงินกูย้ มื

0.00

(462,093,017.42)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก

1,118,025,303.43

1,134,577,042.13

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก

(990,064,555.29)

(1,009,363,482.92)

เงินสดจ่ายซือตัว สัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายซือหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด
เงินสดจ่ายซือหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ไทย จํากัด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้ ชุมนุมสหกรณ์

เงินสดจ่ายซือสิ ทธิการใช้ซอฟท์แวร์
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

เงินสดรับจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อืน
เงินสดจ่ายค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

5,336,926.90
(10,000.00)

0.00
(10,000.00)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(68,074,822.00)

(61,508,938.90)

เงินสดจ่ายเงินเฉลียคืน

(8,795,538.00)

(6,798,363.03)

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที

(1,463,200.00)

(1,213,000.00)

เงินสดรับจากทุนเรื อนหุน้

132,769,550.00

134,021,190.00

เงินสดจ่ายคืนทุนเรื อนหุน้

(15,826,520.00)

(22,782,460.00)

(2,456,780.00)

(1,765,200.00)

0.00
1,717,603.66

(440,296.00)
0.00

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

171,157,968.70

(111,376,526.14)

เงินสดสุ ทธิเพิม ขึน (ลดลง)

76,943,092.57
210,865,085.17

(44,691,323.06)
255,556,408.23

287,808,177.74

210,865,085.17

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนเพือขยายอาคาร
เงินสดรับจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิก

เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสินปี
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559


1. สรุปนโยบายการบัญชีทสี ําคัญ
 สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
 สหกรณ์รับรู ้รายได้ดอกเบียตามเกณฑ์สดั ส่วนของระยะเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตรา
ดอกเบียคูณด้วยจํานวนเงินต้นทีคา้ งชําระตามระยะเวลาทีกยู้ มื
สหกรณ์ระงับการรับรู ้รายได้ทีเกิดจากดอกเบียเงินให้กขู้ องลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
คงค้างจํานวน 302,654.74 บาท ซึงหากสหกรณ์รับรู ้ดอกเบียเงินให้กขู้ องลูกหนีดงั กล่าวแล้ว จะทําให้
สหกรณ์มีกาํ ไรสุทธิประจําปี เป็ นจํานวน 103,998,985.94 บาท ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดไว้ใน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชันคุณภาพลูกหนีเงินกูแ้ ละการเผือหนีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
 เงินลงทุนระยะสัน/ระยะยาวทีเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดง
ด้วยราคาทุน
 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สินเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
 สหกรณ์ต งั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การจัดชันคุณภาพลูกหนีเงินกูแ้ ละการเผือหนีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
 ค่าเสื อมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ทังนียกเว้นทีดิน
 ค่าซ่อมบํารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทังการซือมาเปลียนแทนสําหรับสิ นทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรื อเพิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์
อืนทุกประเภท รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อืนทีนาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันหนีสินด้วย
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2.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

174,822.74

117,088.80

297,917.87

95,668.63

ออมทรัพย์

42,422,945.96

93,754,323.97

ออมทรัพย์พิเศษ

80,130,030.78

0.00

รวม

123,025,717.35

93,967,081.40

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน

3.

เงินฝากสหกรณ์ อนื ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

982,598.37

913,904.67

78,134.27

76,215.65

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กระบี จํากัด

70,135,274.25

115,464,846.81

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จํากัด

93,586,453.50

443,036.64

164,782,460.39

116,898,003.77

ออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พงั งา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ธานี จํากัด

รวม
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4. เงินให้ ก้ ูยมื  สุ ทธิ ประกอบด้วย

ระยะสัน

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท
ระยะยาว

ระยะสัน

ระยะยาว

เงินให้กยู้ มื  ปกติ
ลูกหนีเงินกูฉ้ ุกเฉิ น

62,821,230.54

69,066,782.52

56,273,185.67

58,300,361.40

ลูกหนีเงินกูส้ ามัญ

72,498,563.98

1,116,826,518.45

68,862,554.08

1,032,767,146.94

ลูกหนีเงินกูพ้ ิเศษ

57,829,326.64

1,187,934,957.22

68,253,728.29

1,211,377,026.65

193,149,121.16

2,373,828,258.19

193,389,468.04

2,302,444,534.99

รวมเงินให้กยู้ มื  ปกติ

เงินให้กยู้ มื  ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนีเงินกูฉ้ ุกเฉิ น

252,280.00

0.00

275,151.55

0.00

ลูกหนีเงินกูส้ ามัญ

2,506,526.45

0.00

3,882,191.44

0.00

ลูกหนีเงินกูพ้ ิเศษ

16,851,293.48

0.00

5,605,501.43

0.00

 ไม่ก่อให้เกิดรายได้

19,610,099.93

0.00

9,762,844.42

0.00

รวมเงินให้กยู้ มื

212,759,221.09

2,373,828,258.19

203,152,312.46

2,302,444,534.99

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

(4,716,214.57)

0.00

เงินให้กยู้ มื  สุทธิ

208,043,006.52

2,373,828,258.19

รวมเงินให้กยู้ มื

(3,252,557.03)
199,899,755.43

0.00
2,302,444,534.99

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญแยกเป็ น ลูกหนีเงินกูฉ้ ุกเฉินจํานวน 50,456.00 บาท
ลูกหนีเงินกูส้ ามัญจํานวน 551,774.27 บาท และลูกหนีเงินกูพ้ ิเศษจํานวน 4,113,984.30 บาท
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. ลูกหนี  สุ ทธิ ประกอบด้วย

ระยะสัน

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท
ระยะยาว

ระยะสัน

ระยะยาว

ลูกหนีตามคําพิพากษา

6,497,269.39

0.00

6,448,204.85

0.00

ลูกหนีอืน

2,503,247.62

15,434,897.25

2,085,618.37

11,791,257.96

รวม

9,000,517.01

15,434,897.25

8,533,823.22

11,791,257.96

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

5,508,831.27)

(2,022,987.98)

(5,446,359.07)

(1,575,345.96)

ลูกหนี  สุทธิ

3,491,685.74

13,411,909.27

3,087,464.15

10,215,912.00

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญแยกเป็ น ลูกหนีตามคําพิพากษาจํานวน 3,485,843.28 บาท และ
ลูกหนีอืนจํานวน 4,045,975.97 บาท
. ดอกเบีย เงินให้ ก้ ูค้างรับ ประกอบด้วย

สมาชิก
สหกรณ์อืน
รวม




ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

4,410,263.26

3,913,239.00

0.00

503,955.13

4,410,263.26

4,417,194.13
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. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

เงินเฉลียคืนคลาดเคลือน

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

5,913.50

0.00

วัสดุคงเหลือ

96,529.87

109,143.73

ดอกเบียเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อืนค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค้างรับ

941,469.56

34,208.41

309,412.57

197,260.28

ค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้า

28,982.92

25,375.36

1,382,308.42

365,987.78

รวม
. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

ราคาทุน

ราคาทุน

เงินลงทุนทีไ ม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
พันธบัตรรัฐบาล
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต จํากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จํากัด
หุน้ สามัญบริ ษทั สหประกันชีวติ จํากัด
(มหาชน)
รวม

68

รายงานกิจการประจ�ำปี 2559

0.00

10,000,000.00

151,286,000.00

31,286,000.00

0.00

160,000.00

23,280.00

18,030.00

200,000.00

200,000.00

151,509,280.00

41,664,030.00



. ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์  สุ ทธิ ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

ทีดิน

9,375,000.00

9,375,000.00

อาคาร

12,408,742.59

12,037,242.59

อุปกรณ์สาํ นักงาน

2,667,733.83

2,272,298.23

ยานพาหนะ

2,322,500.00

2,322,500.00

รวม

26,773,976.42

26,007,040.82

หัก ค่าเสื อมราคาสะสม

(10,320,247.14)

(9,250,732.85)

16,453,729.28

16,756,307.97

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  สุทธิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ค่าเสื อมราคาสะสมแยกเป็ น ค่าเสื อมราคาสะสมอาคารจํานวน
6,950,303.40 บาท ค่าเสื อมราคาสะสมอุปกรณ์สาํ นักงานจํานวน 2,046,692.77 บาท และค่าเสื อม
ราคาสะสมยานพาหนะจํานวน 1,323,250.97 บาท
. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

ออมทรัพย์

279,499,683.33

249,433,811.66

ออมทรัพย์พิเศษ

484,965,366.65

492,961,729.98

ประจํา

529,268,121.52

423,376,881.72

ออมทรัพย์

7,292,388.87

1,955,461.97

รวม

1,301,025,560.37

1,167,727,885.33

สมาชิก

สหกรณ์อืน
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. หนีส ินหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

445,900.45

428,747.29

12,873,224.41

9,951,517.39

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,286,056.74

1,394,651.36

เงินรอตรวจสอบ

326,967.50

184,098.20

4,708.00

4,578.00

150,654.89

74,688.52

เงินรับล่วงหน้า

64,555.33

13,100.00

รวม

17,152,067.32

12,051,380.76

เงินรอจ่ายคืน
ดอกเบียเงินรับฝากค้างจ่าย

เงินประกันสัญญาจ้าง
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้าง
จ่าย

. หนีส ินไม่ หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

เงินประกันสัญญาเช่าบ้าน

30,000.00

30,000.00

สํารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที

1,914,123.13

1,565,069.19

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที

6,129,730.00

5,452,550.00

รวม

8,073,853.13

7,047,619.19
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. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบ และอืน ๆ ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

ทุนสะสมเพือขยายอาคาร

2,088,204.00

1,959,704.00

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั น
ผล

3,942,234.93

2,149,014.93

1,123,600.00

623,600.00

กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

1,717,603.66

0.00

8,871,642.59

4,732,318.93

รวม

. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัว สัญญาใช้ เงิน และเงินกู้ยมื
ในปี 2559 สหกรณ์ไม่มีการกูย้ มื เงินแต่อย่างใด โดยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัว สัญญาใช้เงิน
และเงินกูย้ มื ประกอบด้วย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
บมจ. ธนาคารทหารไทย สาขาภูเก็ต วงเงิน 10,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทังคณะเป็ นผูค้  าํ

ประกัน
บมจ. ธนาคารทหารไทย สาขาถลาง วงเงิน 5,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทังคณะเป็ นผูค้  าํ

ประกัน


บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนเทพกษัตรี ย ์ วงเงิน 5,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทังคณะ
เป็ นผูค้  าํ ประกัน



บมจ. ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเทพกษัตรี ย ์ วงเงิน 30,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทังคณะ
เป็ นผูค้  าํ ประกัน และทีดินและอาคารสํานักงานของสหกรณ์เป็ นหลักประกัน
ตัว สัญญาใช้ เงิน
 ธนาคารออมสิ น สาขาภูเก็ต วงเงิน 250,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทังคณะเป็ นผูค้  าํ ประกัน
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เงินกู้ยมื
 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 300,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการทังคณะเป็ นผูค้  าํ ประกัน
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด วงเงิน 20,000,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการทังคณะเป็ นผูค้  าํ ประกัน
. การดํารงสินทรัพย์ สภาพคล่องของสหกรณ์
ในปี 2559 สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเป็ นไปตามอัตราทีกาํ หนดในกฎกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ว่าด้วยการ ดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ซึงกําหนดเฉลียรายเดือนอัตราไม่ตาํ
กว่าร้อยละหนึงของยอดเงินฝากทังหมด
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การวิเคราะห์ ทางการเงินโดยผู้สอบบัญชี
1. ความสามารถในการก่ อหนี
ณ วันที  ธันวาคม  สหกรณ์มีอตั ราส่วนหนีสินทังสินต่อทุน (Bebt to equity
ratio) เท่ากับ . เท่า เพิม ขึนเมือเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที  ธันวาคม  ซึงเท่ากับ . เท่า
2. ความสามารถในการทํากําไรหรือประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์
 อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม  เท่ากับ
ร้อยละ . เพิมขึนเมือเปรี ยบเทียบกับปี  ซึงเท่ากับร้อยละ .
 อัตราผลตอบแทนต่ อทุน สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม  เท่ากับร้อยละ .
ลดลงเมือเปรี ยบเทียบกับปี  ซึงเท่ากับร้อยละ .
 อัตราค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานต่ อรายได้ ดอกเบีย และผลตอบแทนจากเงินลงทุน สําหรับปี
สินสุดวันที  ธันวาคม  เท่ากับร้อยละ . ลดลงเมือเปรี ยบเทียบกับปี  ซึงเท่ากับร้อยละ
.
 อัตรากําไรต่ อหุ้น สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม  เท่ากับ . บาท ลดลงเมือ
เปรี ยบเทียบกับปี  ซึงเท่ากับ . บาท
กล่ าวโดยสรุป ความสามารถในการทํากําไรหรื อประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของ
สหกรณ์ใกล้เคียงกับปี ทีแล้ว
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. พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยมื ประจําปี 
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 11 ทีประชุมใหญ่มีอาํ นาจทีจะกําหนดวงเงิน ซึงสหกรณ์อาจกูย้ มื
สําหรับปี หนึง ๆ ไว้ตามความจําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินการ ในปี 2559 ทีผา่ นมา ทีประชุมใหญ่มีมติ
กําหนดวงเงินซึง สหกรณ์จะกูย้ มื ได้จาํ นวนไม่เกิน ,00,000,000.00 บาท (หนึงพันล้านบาทถ้วน)
ในปี  คณะกรรมการเสนอวงเงินกูย้ มื ,00,000,000.00 บาท (หนึงพันล้านบาทถ้วน)
ทีป ระชุมใหญ่ …………………………………………………………………………………………
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. พิจารณาประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ ายของสหกรณ์ ประจําปี 
.. พิจารณาประมาณการรายได้ ของสหกรณ์ ประจําปี 2560
ประมาณการรายได้
ดอกเบียเงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ดอกเบียลูกหนีอืนและลูกหนีพิพากษา

ปี 
161,650,000.00
,.

ดอกเบียเงินฝากสหกรณ์

7,400,000.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

,.

ผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าเช่าอาคาร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อืน
รวมรายรับ

8,855,000.00
156,000.00
35,000.00
100,000.00
179,296,000.00

ประมาณการรายจ่ าย
ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับเจ้าหน้าที
ค่าวัสดุ

40,000,000.00
5,900,000.00
410,000.00

ค่าใช้จ่ายเกียวกับสมาชิก

14,200,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

15,256,000.00

บําเหน็จเจ้าหน้าที

,.

เงินชดเชยเจ้าหน้าที

,.

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี (ค่าเสื อม)
รวมรายจ่ าย
ประมาณการกําไรปี 2560

1,400,000.00
78,566,000.00
,730,000.00
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.. พิจารณางบประมาณการรายจ่ ายของสหกรณ์ ประจําปี 
ปี 2559
หมวดรายจ่ าย
ปี 2560
คําชีแจงประกอบ
งบประมาณ
จ่ าย
เหลือ
1. ค่ าใช้ จ่ายเกีย วกับเจ้ าหน้ าที
1.1 ค่าจ้าง
5,000,000.00
4,765,650.97
234,349.03 5,500,000.00  สําหรับจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าที 15 คน เงินประจําตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การและตําแหน่งรองผูจ้ ดั การ 3 คน เงินตอบแทน
วิชาชีพกฎหมายและเงินตอบแทนวิชาชีพคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 คน และ รับเจ้าหน้าทีเพิม 1 คน
1.2 ค่าล่วงเวลา
150,000.00
103,706.00
46,294.00
150,000.00  เป็ นค่าทําการล่วงเวลาของเจ้าหน้าที ทีมีความจําเป็ น
เร่ งด่วน นอกเหนือจากงานประจํา ทีตอ้ งทํางาน
ต่อเนืองและสรุ ปยอดการเงินสําหรับปิ ดบัญชี ณ วันสิน
ปี บัญชีของสหกรณ์
1.3 ค่าประกันสังคม
150,000.00
124,356.00
25,644.00
150,000.00  ตังตามกฏหมายประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
สําหรับเจ้าหน้าที
1.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที
150,000.00
35,492.50
114,507.50
150,000.00  เป็ นค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว ของ
เจ้าหน้าที เมือเจ็บป่ วย ทีไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
หน่วยงานอืนได้
 ส่วนทีเจ้าหน้าทีไม่สามารถเบิกจากหน่วยงานอืนได้
 เป็ นเงินบํารุ งการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที
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10,000.00

500,000.00
300,000.00

90,000.00

2.3 ค่าเอกสารสิ งพิมพ์

3. หมวดครุภณ
ั ฑ์ ทีด นิ อาคาร
3.1 ค่าซอฟต์แวร์ลิขสิ ทธิ
3.2 ค่าเครื องปรับอากาศ

3.3 ค่าเครื องปริ นเตอร์



300,000.00
100,000.00

76,731.30

420,510.00


6,300.00

285,481.13
65,398.00

ปี 2559
งบประมาณ
จ่ าย
28,000.00
28,000.00
5,478,000.00
5,057,205.47

2. ค่ าวัสดุ
2.1 ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์
2.2 ค่าของใช้สาํ นักงาน

1.5 ค่าเครื องแบบเจ้าหน้าที

หมวดรายจ่ าย

13,268.70

9,490.00
300,000.00

3,700.00

14,518.87
34,602.00

เหลือ

420,794.53





คําชีแจงประกอบ


300,000.00  เปลียนเครื องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ขึนไป
จํานวน 7 ตัวเนืองจากเครื องเดิมใช้งานมาประมาณสิ บ
สองปี แล้ว สภาพชํารุ ดไม่คุม้ กับการซ่อมแซม และเพือ
เป็ นการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้ า


10,000.00  เป็ นค่าหนังสื อพิมพ์รายวันและค่าเอกสารวารสารที
เกียวข้องกับกิจการของสหกรณ์

300,000.00  เป็ นค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ในสํานักงาน
100,000.00  เป็ นค่าของใช้สาํ นักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้ า สุขภัณฑ์
อุปกรณ์ตกแต่งห้องประชุม และของใช้อืน ๆ


5,950,000.00

ปี 2560
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4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประกัน
ชีวติ
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิก

4. ค่ าใช้ จ่ายเกีย วกับสมาชิก

3.10 ค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล

3.9 ค่าเครื องตัดหญ้า

3.4 ค่าเครื องสํารองไฟ
3.5 ค่าเครื องคอมพิวเตอร์
3.6 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
3.7 เก้าอี
3.8 ค่าเครื องโทรสาร

หมวดรายจ่ าย

936,126.00
8,879,120.00

9,815,246.00

13,000,000.00

14,200,000.00

778,455.60

32,000.00

จ่ าย
11,777.90
107,486.40
1,900.00
112,000.00
16,050.00

1,200,000.00

1,278,500.00

35,000.00

ปี 2559
งบประมาณ
12,000.00
180,000.00
3,500.00
140,000.00
18,000.00
คําชีแจงประกอบ

550,000.00

250,000.00  ค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาลและติดตังระบบบ่อนําบาดาล









ปี 2560

1,200,000.00  เป็ นค่าจัดทําประกันชีวติ หมู่ ให้กบั สมาชิกทีสมัครใจ
โดยสหกรณ์จ่ายให้ครึ งหนึง สมาชิกจ่ายครึ งหนึง
4,120,880.00 13,000,000.00  เป็ นการจัดสวัสดิการตามกองทุนสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกและสวัสดิการวันเกิดสมาชิกของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ
4,384,754.00 14,200,000.00
263,874.00

500,044.40

3,000.00

เหลือ
222.10
72,513.60
1,600.00
28,000.00
1,950.00
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6,000,000.00

400,000.00

5.2 ค่าเบียประชุมกรรมการ

5.3 ค่าใช้จ่ายในวันประชุม
ใหญ่

200,000.00

ปี 2559
งบประมาณ

5. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอืน
5.1 ค่ารับรอง

หมวดรายจ่ าย

5,035,572.00

316,000.00

97,718.00

จ่ าย

964,428.00

84,000.00

102,282.00

เหลือ





คําชีแจงประกอบ

7,000,000.00  เป็ นค่าเบียประชุมสําหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในวันประชุมใหญ่ คนละ 1,200 บาท และเป็ นค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในวันประชุมใหญ่

200,000.00  เป็ นค่ารับรองคณะกรรมการ หรื อกรรมการทีปรึ กษา
หรื อผูต้ รวจสอบกิจการหรื อแขกของสหกรณ์
600,000.00  เป็ นเบียประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน และ
ทีปรึ กษาคนละ 800 บาทต่อครัง
 เป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 7 คน คน
ละ 800 บาทต่อครัง
 เป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 5 คน คนละ800 บาทต่อครัง
 เป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน คนละ 800
บาทต่อครัง
 เป็ นค่าเบียประชุมกรรมการอืน คนละ 800 บาทต่อครัง

ปี 2560
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300,000.00

180,000.00

50,000.00

150,000.00

5.6 ค่าอบรมสัมมนากรรมการ
และ เจ้าหน้าที

5.7 ค่าประชุมสัมมนาระหว่าง
สหกรณ์

5.8 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบ
กิจการ

150,000.00

9,699.00

177,000.00

219,950.00

ปี 2559
งบประมาณ
จ่ าย
60,000.00
32,208.10

5.5 ค่าตอบแทนหน่วยงาน

5.4 ค่านํามันเชือเพลิง

หมวดรายจ่ าย





40,301.00

3,000.00

80,050.00

เหลือ
27,791.90





คําชีแจงประกอบ

60,000.00  เป็ นค่านํามันเชือเพลิงรถยนต์ จํานวน 2 คัน และ
รถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน
300,000.00  เป็ นค่าตอบแทนจ่ายให้เจ้าหน้าทีการเงินและ
หน่วยงานทีมีสมาชิก ซึงได้ช่วยเหลืองานของสหกรณ์
และหักเงินส่งสหกรณ์ รายละ 50 บาท ส่วนของ
โรงเรี ยนทีผา่ นต้นสังกัด รายละ 30 บาท ต้นสังกัด ราย
ละ 20 บาท
200,000.00  เป็ นค่าอบรมสัมมนากรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าทีตามทีหน่วยงานอืนจัดขึน หรื อ สหกรณ์
จัดเอง
50,000.00  เป็ นค่าใช้จ่ายในวันประชุมสัมมนาแลกเปลียนความ
คิดเห็นระหว่างสหกรณ์และร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีทาํ
ร่ วมกับสหกรณ์ในปี 2560 ในจังหวัดภูเก็ต
150,000.00  เป็ นค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน คน
ละ 50,000 บาท

ปี 2560
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60,000.00

5.13 ค่าดวงตราไปรษณี ย ์
300,000.00
80,000.00

400,000.00

5.12 ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพกั

5.14 ค่าสาธารณูปโภค
5.15 ค่าประกันภัย

200,000.00

250,000.00

261,701.48
53,945.41

38,951.00

348,400.00

29,209.00

240,000.00

ปี 2559
งบประมาณ
จ่ าย
100,000.00
80,000.00

5.11 ค่าดําเนินคดี

5.9 ค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี
รับอนุญาต
5.10 ค่าจ้างยามรักษาความ
ปลอดภัย

หมวดรายจ่ าย

38,298.52
26,054.59

21,049.00

51,600.00

170,791.00

10,000.00

เหลือ
20,000.00




คําชีแจงประกอบ

250,000.00  เป็ นค่าจ้างยามดูแลสํานักงานตังแต่เวลา 16.00 น. ถึง
08.00 น. ในวันเปิ ดทําการปกติ และตลอด 24 ชัว โมงใน
วันหยุดทําการ เดือนละ 20,000 บาท
200,000.00  เป็ นค่าฤชา ค่าธรรมเนียมศาลและค่าดําเนินการอืน ๆ
ทีเกียวของกับการดําเนินคดี
400,000.00  เป็ นค่าเบียเลียง พาหนะเดินทางและค่าทีพกั อบรม
สัมมนา สําหรับกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ
และเจ้าหน้าที ตามความจําเป็ น และเป็ นค่าเบียเลียง
กรรมการติดตามเร่ งรัดหนีสิน
60,000.00  เป็ นค่าดวงตราไปรษณี ยากร ปิ ดหนังสื อติดต่องาน
สหกรณ์ สอบทานหนี และติดต่อสมาชิก
300,000.00  เป็ นค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
80,000.00  เป็ นค่าประกันอัคคีภยั ค่าประกัน การขนเงินค่า
ประกันอุบตั ิเหตุ ของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ระหว่างการขน
เงิน, ค่าประกันอาคารสํานักงานและประกันภัยรถยนต์ 2
คัน

100,000.00  เป็ นค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ปี 2560
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9,814.56

65,256.00

100,000.00

20,000.00

5,243.00

10,000.00

5.23 ค่าภาษีสหกรณ์

174,000.00

320,000.00

5.20 จัดพิมพ์ขอ้ บังคับและ
ระเบียบใหม่ฉบับสมบูรณ์
5.21 ค่าบํารุ งชมรมสหกรณ์
ภาคใต้
5.22 ค่าดูแลพัฒนาโปรแกรม
ดําเนินงานสหกรณ์

272,950.00

350,000.00

ปี 2559
งบประมาณ
จ่ าย
70,000.00
57,000.22
90,000.00
78,287.95
500,000.00
89,039.58

5.19 จัดพิมพ์รายงานประจําปี

5.16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
5.17 ค่าถ่ายเอกสาร
5.18 ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา

หมวดรายจ่ าย



10,185.44

34,744.00

4,757.00

146,000.00

77,050.00

เหลือ
12,999.78
11,712.05
410,960.42




คําชีแจงประกอบ

6,000.00  เป็ นค่าบํารุ งสมาชิกชมรมสหกรณ์ภาคใต้/ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภาคใต้
100,000.00  เป็ นค่าดูแลรักษาระบบงาน ตรวจเช็ค และปรับปรุ ง
แก้ไขโปรแกรมเพือรองรับสถานการณ์เปลียนแปลงทาง
ธุรกิจการเงิน ตามระเบียบ มติใหม่ ๆของสหกรณ์แก่
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมดําเนินงานสหกรณ์
20,000.00  เพือเสี ยภาษีป้าย ภาษีโรงเรื อน ภาษีรถยนต์ 2 คัน
รถจักรยานยนต์ 2 คัน ค่าตรวจสภาพรถยนต์ 1 คัน
รถจักรยานยนต์ 1 คัน และภาษีอืน ๆ

70,000.00  เป็ นค่าเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
90,000.00  เป็ นค่าถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารของสหกรณ์
500,000.00  เป็ นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณ
ั ฑ์และสิ งก่อสร้าง
ของสหกรณ์
350,000.00  เป็ นค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานกิจการประจําปี 2558
จํานวน 5,300 เล่ม


ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด

83







8. ค่าเสื อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ่าย

8,726,599.30
677,180.00

11,580,000.00
770,000.00



349,053.94

813,434.00

1,320,000.00

600,000.00

38,520.00

40,000.00

ปี 2559
งบประมาณ
จ่ าย
30,000.00
32,700.00

7. ค่าเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน

6. ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที

5.24 ค่าดูแลและเช่าพืนที
เว็บไซต์
5.25 ค่าเช่าเครื องพิมพ์
5.26 ค่าทําข่าวสารสหกรณ์
5.27 ค่าดําเนินการตามแผน
กลยุทธ์และโครงการ

หมวดรายจ่ าย



250,946.06

2,853,400.70
92,820.00

506,566.00

1,480.00

เหลือ
 2,700.00




คําชีแจงประกอบ

50,000.00  เป็ นค่าดูแลและค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ Pktcoop.com
และพืนทีเก็บข้อมูลสมาชิกสําหรับสอบถามผ่านเว็บไซต์
40,000.00  ใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์
150,000.00  เป็ นค่าจัดทําข่าวสารสหกรณ์ จํานวน 4 ฉบับ
3,630,000.00  เป็ นค่าดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี 2560
จํานวน 10 โครงการ
14,956,000.00
800,000.00  เงินบําเหน็จสําหรับเจ้าหน้าทีและลูกจ้าง กรณี
เจ้าหน้าทีและลูกจ้างทํางานในสหกรณ์เป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน บริ บูรณ์ โดยประมาณการ
ตังบําเหน็จ เจ้าหน้าทีและลูกจ้าง 15 คนจากเงินเดือน
ครังสุดท้ายคูณจํานวนปี ทีทาํ งานในสหกรณ์
600,000.00  เงินชดเชยสําหรับเจ้าหน้าทีและลูกจ้าง ตาม พรบ.
คุม้ ครองแรงงาน 2541 กรณี เจ้าหน้าทีและลูกจ้างทีถูก
เลิกจ้าง
1,400,000.00  เป็ นการปรับมูลค่าของสิ นทรัพย์ตามอัตราการใช้งาน

ปี 2560
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หมวดรายจ่ าย

554,068.06
8,765,882.56

1,670,000.00
34,616,500.00

1,115,931.94
25,850,617.44

เหลือ
210,302.00

ปี 2559
งบประมาณ
จ่ าย
300,000.00
89,698.00

ขออนุมตั ถิ วั จ่ ายทุกหมวดรายจ่ าย

9. หมวดรายจ่ายอืน

หมายเหตุ






คําชีแจงประกอบ

39,166,000.00

300,000.00  เป็ นค่าใช้จ่ายซึงอาจเกิดขึนโดยมิคาดหมายไว้ล่วงหน้า
ซึงไม่อยูใ่ นหมวดรายจ่ายทีต งั ไว้หรื อมีเหตุจาํ เป็ นโดย
รี บด่วน
3,100,000.00

ปี 2560




โครงการตามแผนกลยุทธ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ชือโครงการ

ลําดับ
ที
 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที และ
ผูเ้ กียวข้อง
 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
 โครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผน
ดําเนินงาน ประจําปี
 โครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
 โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
 โครงการแสดงมุทิตาจิตผูเ้ กษียณอายุราชการ
 โครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก
 โครงการร่ วมกิจกรรมวันสําคัญ
 โครงการศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์

งบประมาณ
ตังไว้
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยของคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที
ผูต้ รวจสอบและผูท้ ีเกียวข้อง
รวม

,,
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1. โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้ าหน้ าที และผู้เกีย วข้ อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้
มีความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที  เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที และ ผูเ้ กียวข้อง กลยุทธ์ที  พัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที กลยุทธ์ที  การเพิม ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารงานของสหกรณ์
เป้ าหมาย
เพือให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการและผูท้ ีเกียวข้อง
มีประสิ ทธิภาพ พัฒนาไปสู่มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ ข้ารับการสัมมนา จํานวน  คน ได้มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับวิธีการดําเนินงานของ
สหกรณ์
2. เพือให้ผเู ้ ข้ารับการสัมมนามีส่วนร่ วมและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซ ึงกันและกัน
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการสัมมนา สามารถปรับปรุ งพัฒนางานทีรับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ สหกรณ์มีความมัน คง
สมาชิกมีความไว้วางใจและมีความพึงพอใจ
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้
มีความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ มการจัดสวัสดิการทีดีให้กบั สมาชิก กลยุทธ์ที  พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิก
เป้ าหมาย
เพือนําสมาชิก จํานวน  คน ไปกราบถวายความอาลัยและเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที  ณ พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู ้เรื องสหกรณ์
วัตถุประสงค์
สมาชิกได้เพิมพูนประสบการณ์และมีคุณภาพชีวติ ทีดี
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สมาชิกมีความรัก สามัคคี เข้าใจและมีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการดําเนินงาน
ของสหกรณ์
งบประมาณในการดําเนินงาน ,, บาท
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3. โครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที  การเพิมประสิ ทธิภาพการ
บริ หารงานของสหกรณ์
เป้ าหมาย
จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี ของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. กรรมการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูท้ ีเกียวข้อง จํานวน  คน ทบทวนและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนประจําปี 
2. จัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปี  เพือเสนอทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สหกรณ์มีการบริ หารจัดการทีดี ได้รับความเชือมัน จากสมาชิก และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
4. โครงการพัฒนาสหกรณ์ ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
เป้ าหมาย
เพือสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ บริ หารจัดการ และบริ การความรู ้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ ทีปรึ กษาและสมาชิก โดยจัดแหล่งเรี ยนรู ้ในสํานักงาน จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
เอกสาร ให้การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ การไปพบปะให้ความรู ้แก่สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ เพือสร้างความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติทีดีต่อสหกรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพือจัดแหล่งเรี ยนรู ้ในสํานักงาน
2. เพือจัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ จํานวน  คน ให้มีความรู ้ความเข้าใจของขบวนการสหกรณ์
3. เพือให้ความรู ้แก่สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ  หน่วยงาน
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สมาชิกมีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการและเจตคติทีดีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
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5. โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ มการจัด
สวัสดิการทีดีให้กบั สมาชิก กลยุทธ์ที  พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ มให้
สมาชิกดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ งแวดล้อม กลยุทธ์ที  การดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ าหมาย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
เพือจัดการอบรมอาชีพระยะสันให้กบั สมาชิก จํานวน  คน
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สมาชิกมีชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
6. โครงการแสดงมุทติ าจิตผู้เกษียณอายุราชการ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ มการจัดสวัสดิการทีดีให้กบั สมาชิก กลยุทธ์ที  พัฒนา
คุณภาพชีวติ ของสมาชิก
เป้ าหมาย
สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผเู ้ กษียณอายุราชการ
วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมพูนความรู ้ดา้ นสิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการ จากหน่วยงานต้นสังกัด สํานักงาน
ส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
2. เพือเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติผเู ้ กษียณอายุราชการ
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สมาชิกมีความศรัทธาต่อสหกรณ์ และมีคุณภาพชีวติ หลังเกษียณอย่างมัน คง
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
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7. โครงการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที  พัฒนาสหกรณ์ให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ มให้สมาชิกดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม กลยุทธ์ที  การดําเนินชีวติ ตามแนว
พระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที  ส่งเสริ มการทํากิจกรรมด้านสังคมและสิ งแวดล้อม
เป้ าหมาย
เพือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การใช้พลังงานทดแทนอย่างคุม้ ค่าและอนุรักษ์สิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพือทํากิจกรรมด้านสิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชนและสังคม
2. เพือสร้างต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สามารถสร้างความสัมพันธ์และจิตสํานึกในความรับผิดชอบร่ วมกันระหว่างสหกรณ์กบั ชุมชนเป็ น
ประโยชน์ทาํ ให้สิ งแวดล้อมอยูใ่ นสภาพทีเป็ นธรรมชาติสมบูรณ์และยัง ยืน
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
8. โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสมาชิก
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้ าหมาย
เพือให้มีขอ้ มูลของสมาชิกถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
วัตถุประสงค์
เพือรวบรวมข้อมูลจากสมาชิก จํานวน , คน มาปรับปรุ งฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
1. สหกรณ์มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการเพิมขึน
2. สหกรณ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด

89




9. โครงการร่ วมกิจกรรมวันสําคัญ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  ส่งเสริ มให้สมาชิก
ดําเนินชีวติ ตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม
กลยุทธ์ที  ส่งเสริ มการทํากิจกรรมด้านสังคมและสิ งแวดล้อม
เป้ าหมาย
ส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพือให้บุคลากรและสมาชิกเข้าร่ วมทํากิจกรรมทางสังคมตามโอกาสทีเหมาะสม
2. จัดหรื อร่ วมกิจกรรมวันสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและของท้องถิน
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สหกรณ์เป็ นทียอมรับและได้รับความศรัทธาจากสังคม
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
10. โครงการศึกษาดูงานและสังเกตการณ์ การประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ของคณะกรรมการดําเนินการ เจ้ าหน้ าที ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ทเี กีย วข้ อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด ยุทธศาสตร์ที  การพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแข็งภายใต้การบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที  พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที
เป้ าหมาย
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูท้ ีเกียวข้อง
วัตถุประสงค์
1. คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูท้ ีเกียวข้อง จํานวน
 คน ศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู ้ทีเป็ น Best Practice
2. เพือสร้างความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ และ
ผูท้ ีเกียวข้อง
ผลทีค าดว่ าจะได้ รับ
สหกรณ์มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเป็ นทีพึงพอใจของสมาชิก
งบประมาณในการดําเนินงาน , บาท
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. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 
ประมาณการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 
ปี 2559

1. เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ

เป็ น
ร้ อยละ

ปี 2558

ของ
กําไร

10,457,663.45 10.09

เป็ น
ร้ อยละ

ของ
กําไร

13,947,654.36 14.30

ของกําไรสุทธิ
2. เป็ นเงินบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

แห่งประเทศไทยร้อยละห้าของ
กําไรสุทธิแต่ไม่เกินหนึงหมืนบาท
3. เป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ทีชาํ ระแล้ว

5.20

75,453,171.75 72.76

5.10 68,074,822.00 69.79

7.00

10,143,496.00

9.78

6.50

8,795,538.00

9.02

5. เป็ นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที 2.20

2,282,000.00

2.20

1.50

1,463,200.00

1.50

500,000.00

0.48

500,000.00

0.51

4,000,000.00

3.86

4,000,000.00

4.10

8. ทุนการศึกษา

250,000.00

0.24

250,000.00

0.26

9. เป็ นทุนสะสมไว้เพือขยายอาคาร

600,000.00

0.58

500,000.00

0.51

ของสมาชิกแต่ละคน
4. เป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิก
ตามทีสมาชิกทําธุรกิจไว้กบั
สหกรณ์ระหว่างปี
ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุทธิ
6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปั นผลไม่เกินร้อยละสอง
แห่งเงินค่าหุน้ วันสินปี
7. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุทธิ

103,696,331.20 100.00

97,541,214.36 100.00
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. พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับ
ประธาน
แจ้งให้ทีประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด พ.ศ. แก้ไข
เพิมฉบับที  พ.ศ. ข้อ  รายละเอียดดังนี
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อบังคับใหม่
เหตุผล
ข้ อ 8. การงดชําระเงินค่าหุ้น
ข้ อ 8. การงดชําระเงินค่ าหุ้น เพือความ
เหมาะสม
รายเดือน สมาชิกทีได้ชาํ ระเงินค่าหุน้
รายเดือน สมาชิกทีได้ชาํ ระเงินค่าหุน้
ไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน หรื อเป็ นจํานวน ไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน หรื อเป็ นจํานวน
เงินไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท และไม่มี
เงินไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท และมีหนี
ต่อสหกรณ์ไม่เกินเก้าสิ บเปอร์เซ็นต์
หนีต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผู้คาํ
ของมูลค่าหุน้ ทีชาํ ระแล้วในฐานะผูก้ ู้
ประกัน จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
หรื อลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อลด
จํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดย
ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ แต่ ทงั นีต ้ องไม่ แจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อ
น้ อยกว่ าครึงหนึง ของเงินค่ าหุ้นทีจ ะต้ อง คณะกรรมการดําเนินการ
ชําระตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู
ภูเก็ต จํากัด
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. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………..………………………………………
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………………………………………… ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด

93




ระเบียบวาระที  เรืองอืน ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………….
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด ประจําปี 
ลําดับ

4

ตําแหน่ งใน
สหกรณ์
นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์ ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประธาน
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย
ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา รองประธาน
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
นายพัลลภ เอ่งฉ้วน
ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา รองประธาน
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
ผศ.ดร.อนุศกั ดิ ห้องเสงียม
ผูร้ ับบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กรรมการ

5

นายจรุ ง สังขรักษ์

ครู ค.ศ. โรงเรี ยนเมืองถลาง

กรรมการ

6

นายชวนศักดิ จําปาทอง

กรรมการ

7

น.ส.ปิ ยมน แซ่อ๋อง

8

นายทวี สงวนนาม

9

นายธงชัย ณ ถลาง

10

น.ส.มารศรี นราภักดี

11

นายสุโขทัย ต่อพงษ์

ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผูร้ ับบํานาญ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต
ผูร้ ับบํานาญ สํานักการศึกษาเทศบาลนคร
ภูเก็ต
ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนบ้านพรุ จาํ ปา

12

นายบูรณันต์ ชุมรักษ์

กรรมการ

13

นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ

14

นายประชา ชลชวลิต

15

นายขัมน์ สุขาพันธุ์

ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ผูร้ ับบํานาญ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต


2
3

ชือสกุล

ตําแหน่ งในหน่ วยงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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ทําเนียบประธานกรรมการดําเนินการ
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. นายเชือ สุขาพันธุ์

ปี 

. นายเชาว์ สิ งหะผลิน

ปี 

. นายสุพาสน์ ศิริพนั ธ์

ปี 

. นายโชติ แย้มแสง

ปี 

. นายสุวรรณ กูส้ ุจริ ต

ปี 

. นายจํานง สังขรักษ์

ปี 

. นายพิณ ยอดรักษ์

ปี 

. นายวิชยั อติสุธาโภชน์

ปี 

. นายสมพงศ์ สิ ทธิไชย

ปี 

. นายเชิดชัย นาวิกานนท์

ปี 

. นายธงชัย ณ ถลาง

ปี 

. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 

. นายธงชัย ณ ถลาง

ปี 

. นายนัทธี ถินสาคู

ปี 

. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 

. นายพงษ์ศกั ดิ วิสุทธิ

ปี 

. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 

. ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ

ปี 

. นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์

ปี 
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เจ้ าหน้ าทีส หกรณ์ ออมทรัพย์ ครูภูเก็ต จํากัด
. นางอิศรา ณ นคร

ผูจ้ ดั การสหกรณ์

. นายสวัสดิ อยูค่ ง

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชือ

. นางเนาวรัตน์ ฉัว เจริ ญ

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

. นางสุวรรณา ชลชวลิต

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี

. นางสายชล ณ นคร

หัวหน้างานทะเบียนสมาชิกและเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์

. นางกฤตยา เดชภิบาล

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

. นายนิพนธ์ ณ นคร

เจ้าหน้าทีฝ่ายสิ นเชือ

. นางวาสนา ฤทธิรักษา

เจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์

. นายโชคอภิพงษ์ ทดแทน

นิติกร

. นางสาวขนิษฐา อภิชาตพงศ์ธร

เจ้าหน้าทีบญั ชี

. น.ส.ณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

. นายกนก ชิดเชียว

เจ้าหน้าทีประสานงานทัว ไป

. นางขวัญฤทัย ทองเจิม

แม่บา้ น

. นายกิจจา สื บสิ น

นักการภารโรง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภเู ก็ต จ�ำกัด
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