


“การประหยัดอดออม”
 

เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานของบุคคล
ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคม และชาติบ้านเมือง 

พระราชดำารัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

 “...สหกรณ์ คือการมีชีวิตร่วมกันและสร้างสรรค์ขึ้นมา 

สร้างสรรค์ร่วมกัน คือ สห เข้าด้วยกัน และ กรณ์ คือการ 

กระทำา ทำางานทำาการสร้างชีวิตร่วมกัน เพราะคนเราอยู่คนเดียว 

ไม่ได้ต้องร่วมกัน ถ้ามีจิตใจที่จะปฏิบัติการสหกรณ์ที่แท้จริง 

เช่นนี้ ประกอบด้วยความรู้ก็จะทำาให้มีความสำาเร็จแน่นอน...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ผู้นำาสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ

ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖



วิสัยทัศน์

 “สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ�ในชุมนุมสหกรณ์ทห�รที่มีคว�มมั่นคง เป็นเลิศด้�นก�รบริห�ร
จัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล ยึดถือผลประโยชน์ของสม�ชิก และเอื้ออ�ทรต่อสังคม” 

พันธกิจ

 1. ดำ�เนินธุรกรรมท�งก�รเงินเพื่อประโยชน์และคว�มมั่นคงให้กับสม�ชิก และสหกรณ์
 2. พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร และก�รให้บริก�รที่ทันสมัย มีประสิทธิภ�พ
 3. ส่งเสริมให้สม�ชิกมีคว�มมั่นคงท�งก�รเงินและคุณภ�พชีวิตที่ดี
 4. ส่งเสริมให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นก�รบริห�รก�รเงินส่วนบุคคลแก่สม�ชิก และให ้
  คว�มรู้แก่กรรมก�ร/เจ้�หน้�ที่ด้�นก�รบริห�รก�รเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
 5. จัดสวัสดิก�รที่เหม�ะสมให้แก่สม�ชิก และมีบทบ�ทในคว�มรับผิดชอบต่อสังคม





คณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด
ชุดที่ 39 ประจำาปี 2564

พล.ร.ท.วาสเทพ  แพทยานนท์

ประธานกรรมการ

พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร

รองประธานกรรมการ

พล.ร.ต.ไพโรจน์  เฟื่องจันทร์

กรรมการ

พล.ร.ท.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน

กรรมการ

พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท์

กรรมการ

พล.ร.ท.สุนทร  คำาคล้าย

กรรมการ/เหรัญญิก

พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์

กรรมการ

พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ

พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม

กรรมการ

พล.ร.ต.ประสงค์  สังข์ทอง 

กรรมการ

พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ 

กรรมการ

พล.ร.ต.ยงยุทธ  สุนธนนท์

กรรมการ

พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์

กรรมการ

พล.ร.ต.พิชญ์  สัตยมานะ

กรรมการ

พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ์ 

กรรมการ/เลขานุการ



ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำาเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด

พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์  ฉัตรเงิน 

ที่ปรึกษา

พล.ร.ต.อารยะ  สิงหเสมานนท์

ที่ปรึกษา

น.อ.เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง 

ที่ปรึกษา

พล.ร.ต.ชวิช  วงษ์รัตน์ 

ที่ปรึกษา

น.อ.วิชาญ  วันทนียกุล 

ที่ปรึกษา

พล.ร.ต.ก้องศักดิ์  ปรีดีคณิต 

ที่ปรึกษา

น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร 

ที่ปรึกษา

น.อ.ณัฏฐ์  เปรมบุตร 

ที่ปรึกษา

น.อ.ปรีชา  ตันติรักส์ 

ที่ปรึกษา

น.อ.สมชาย  สุวรรณวัฒน์ 

ที่ปรึกษา

น.อ.หญิง ปิยะนันท์  จันทร์บุตร 

ที่ปรึกษา

น.อ.หญิง ปานแก้ว  ดวงนภา 

ที่ปรึกษา

น.อ.ณรงค์  เอมดี 

ที่ปรึกษา



ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงาน สอ.วด.

ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายธุรการ

น.ท.หญิง สวรรยา  พิริยะการย์ 

รองผู้จัดการ

น.ส.ฉัตรฤทัย  สิงห์คะ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ดนุลดา  วงษ์บัณฑิตย์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.อ.ชิราวุธ  อติสุคนธ์ 

ผู้จัดการ

น.ส.ธนัตถ์อร  แก้วขาว 

รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ

 พ.จ.อ.หญิง สุภาวดี  ศรศิลป์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.อ.ประสพ  สงค์ประเสริฐ 

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

นายพุทธชาติ  สาสตร์นอก 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ.อ.นัฐพงษ์  ไวสุวรรณ์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ



เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงาน สอ.วด.

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

ฝ่ายข้อมูลสมาชิก

นางวรวีร์  วงษ์คำาภู 

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

นางทัศณี  คุณากรกุลชัย 

รองหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสมาชิก

น.ส.ประภัสสร  แลบัว 

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

ฝ่ายบัญชี

นางสุริสา  ตาดทอง 

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายธานี  ท้วมสากล 

รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

น.ส.อัญญารัตน์  วงศ์จาด 

เจ้าหน้าที่การเงิน

ร.อ.สขภณ  เย็นทะชิตร์ 

เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.ธนพร  ไทรรารอด 

เจ้าหน้าที่การเงิน



ฝ่ายสินเชื่อ

ผู้สอบบัญชี
และผู้สอบกิจการ

เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงาน สอ.วด.

น.ส.ช่อผกา  ดำาคลองตัน 

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.ธิดา  ยิ้มจันทร์ 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางวริสรา  ทิมแกร 

รองหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.สุกัญญา  พัชรีกร 

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

น.ส.ชญาดา  สิริภัทรโชติ 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสุไรพร  แววเนตรดี 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.เปรมวิมล  มีสะอาด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ภัชณภา  ประสิทธิ์ชัยพันธ์ 

รองหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.คณพิชญ์  นาคคง  

ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส.ชลทิรา  เที่ยงมาก 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ



ประวัติความเป็นมา 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ปี พ.ศ.2525 พล.อ.สายหยุด เกิดผล ผบ.ทหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหาร 
มีแนวความคิดว่าเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินของข้าราชการ จึงเห็นสมควรชักชวนหน่วยขึ้นตรงเหล่าทัพ 
หรือหน่วยรองที่มีกำลังพลตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป และมีนายทหารการเงินประจำหน่วย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น 
พล.ร.อ.สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ ผบ.ทร. จึงมีบัญชาให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารขึ้นในบริเวณพระราชวังเดิม ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.ต.อนันต์ จันทรกุล เป็นประธานกรรมการ และมี 
น.อ.นเรศ กัณฑะพงศ์ เป็นเลขานุการเพ่ือดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิมข้ึน โดยมีนโยบายเพื่อเป็น
การส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว แก้ปัญหาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัว
อย่างแท้จริง มิได้มีความมุ่งหมายที่จะแสวงหากำไรแต่อย่างใด โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้รับประโยชน์จาก
การเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ อย่างมาก 

วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์จากเงินได้รายเดือน โดยถือหุ้นเป็นประจำทุกเดือน และฝากเงินไว้กับ

สหกรณ ์
2. ให้สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์โดยเสียดอกเบี้ยอัตราต่ำ เพ่ือนำไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น หรือมีประโยชน์

การดำเนินการในระยะแรก 
มีสมาชิกริเริ่ม จำนวน 150 คน โดยรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สังกัดหน่วยใน

พระราชวังเดิม รวม 14 หน่วย คือ สลก.ทร.  สบ.ทร. กพ.ทร. กบ.ทร.  ขว.ทร.  ยก.ทร.  สส.ทร.  จร.ทร.  สปช.ทร.  
กง.ทร.  อศ.  วศ.ทร.  รร.นร.  ยศ.ทร.(เฉพาะ บก.ยศ.ทร.,รร.พจ.,และศูนย์ภาษา เท่านั้น) ต่อมาได้ขยายการรับ
สมาชิกจากหน่วยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

การดำเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม ได้ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ เมื่อ 23 ก.พ.2526 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด” มีชื่อย่อว่า “สอ.วด.” เริ่มประกอบธุรกิจ
ครั้งแรกเมื่อ 22 เม.ย.2526 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นครั้งแรก เริ่มเก็บเงินค่าหุ้นครั้งแรกเมื่อ 
31 พ.ค.2526 ทุนที่ใช้ในการดำเนินการครั้งแรก ได้ขอกู้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารรวม 2 ครั้ง ๆ ละ 
200,000 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกเดือนละประมาณ 150,000 บาท (ขณะนั้น) ยืมเงินนอกงบประมาณจาก 
ทร. เป็นเงิน 500,000 บาทและขอเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น (ปลอดดอกเบี้ย 1 เดือน) 
เดือนละ 100,000 บาท เริ่มให้สมาชิกกู้กรณีฉุกเฉินได้ตั้งแต่ 8 มิ.ย.2526 กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับการกู้สามัญ
เริ่มใหส้มาชิกกู้ได้ 8 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่ ส.ค.2526 เป็นต้นมา 



 
รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดก่อตั้งในปี 2526 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
 

1. พล.ร.ต.อนันต์ จันทรกุล  ประธานกรรมการ 
2. น.อ.เสวก ตาดทอง  รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.บรรจง ทรัพย์แสนดี  กรรมการ 
4. น.อ.สนอง ฉิมเฉลิม  กรรมการ 
5. น.อ.ศรีรัตน์ ศักดิ์สุนทร  กรรมการ 
6. น.อ.กังวาฬ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 
7. น.อ.ประพาย หมีทอง  กรรมการ 
8. น.อ.จำลอง กิติกัมรา  กรรมการ 
9. น.อ.สามารถ พานิชการ  กรรมการ 
10. น.อ.มานิตย์ อำไพ  กรรมการ 
11. น.อ.เกษม แก้วแจ่ม  กรรมการ 
12. น.อ.นเรศ กัณฑะพงศ์  กรรมการ และเลขานุการ 
13. น.อ.หญิง พูลศรี เจนอบรม  กรรมการ 
14. น.อ.หญิง สุดา เสียงสุขา  กรรมการ 
15. น.ท.สวัสดิ์ อ่างทอง  กรรมการ 

 

…………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายนามประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

อดีต - ปัจจุบัน 
 

1. พล.ร.ท.อนันต์ จันทรกุล พ.ศ.2526 - พ.ศ.2527 
2. พล.ร.ท.เสวก ตาดทอง พ.ศ.2528 - พ.ศ.2530 
3. พล.ร.อ.ดุสิต สิทธิศิริ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2532 
4. พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช พ.ศ.2533 
5. พล.ร.ท.คนึง เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ.2534 
6. พล.ร.อ.วิญญาณ สันติวิสัฎฐ ์ พ.ศ.2535 
7. พล.ร.ท.กมล กูป้ระเสริฐ พ.ศ.2536 - พ.ศ.2537 
8. พล.ร.อ.ประจวบ ชัยประสาธน์ พ.ศ.2538 - พ.ศ.2539 
9. พล.ร.อ.พิทักษ์ จุลกะทัพพะ พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541 
10. พล.ร.ท.ทวีศักดิ ์ โสมาภา พ.ศ.2542 
11. พล.ร.ท.ชุมพล ปัจจุสานนท์ พ.ศ.2543 - พ.ศ.2544 
12. พล.ร.อ.สัญญา ภูติโยธิน พ.ศ.2545 
13. พล.ร.ท.สงัด อ่ำชิต พ.ศ.2546 
14. พล.ร.ท.สุชาต ิ หงษ์ประสงค์ พ.ศ.2547 
15. พล.ร.อ.สินาด หงสกุล พ.ศ.2548 - พ.ศ.2551 
16. พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว พ.ศ.2552  
17. พล.ร.อ.ชัยวัฒน ์ ศรีอักขรินทร์ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 
18. พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557 
19. พล.ร.อ.กิตตินันท์ ศิรินาวิน พ.ศ.2558  
20. พล.ร.ท.สัมพันธ์ สุนทรครุธ พ.ศ.2559 
21. พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน พ.ศ.2560 
22. พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ พ.ศ.2561 
23. พล.ร.ท.อณุวัฒ  สัมภวะผล พ.ศ.2562 
24. พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ พ.ศ.2563 
25. พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท์ พ.ศ.2564 
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ท่ี สอ.วด. 61/2565     

                                                    21 มกราคม 2565 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ใน
วันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0930 ณ นันทอุทยานสโมสร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย
มีระเบียบวาระการประชุม และกำหนดการประชุม ดังนี้  

 1.  ระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   เรื่องท่ี 3.1 สถานภาพสมาชิก สอ.วด. 
   เรื่องท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
   เรื่องท่ี 3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ ์
   เรื่องท่ี 3.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564 
   เรื่องท่ี 3.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   เรื่องท่ี 3.6 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   เรื่องท่ี 4.1 อนุมัตงิบการเงิน ประจำปี 2564 
   เรื่องท่ี 4.2 อนุมัตกิารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 
   เรื่องท่ี 4.3 อนุมัติแผนงานประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2565  
    เรื่องท่ี 4.4 การโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนท่ีค้างจา่ยเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง 
   เรื่องท่ี 4.5 กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 4.6 อนุมัตแิผนการฝากและการลงทุนของสหกรณ์ประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 4.7  คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 4.8  เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 4.9  เลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

/2.กำหนดการประชุม... 
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 2. กำหนดการประชุม 
  เวลา 0800 - ผู้ เข้ าร่วมประชุม ทุกท่านเข้ ารับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  

  ณ ห้องวไิลลักษณ์ ชั้น 1 
    - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2  
  เวลา 0930  - เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  
    - ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
  เวลา 1130 - ปิดการประชุม   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ตามวัน เวลา  
และสถานท่ีดังกล่าว    
 
                    ขอแสดงความนับถือ 
    

    พลเรือตรี 
               (ธันยกร  เสนาลักษณ์) 
   เลขานุการกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
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เริ่มประชุมเวลา  0930 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้แทนสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในวันนี้ 
และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
 
ประธานฯ การประชุมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563  
ข้อ 61 ที่กำหนดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ฯ เพ่ือ
รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการดำเนินการ  
 ........................................................................................................ ........................................
.................................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .............................
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................... ....................................................................................................... ............
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................... ............................................................................................................................. .
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................. .......................................................................................
............................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................................... ................
......................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  

 
 

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

ที่ประชุม                   .............................................................................................................................. .... 
.............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................... .................................................................... 
.............................................................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

 เมื่อวันศุกร์ที ่19 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ 

------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. พล.ร.อ.ธีรกุล  กาญจนะ ประธานกรรมการดำเนินการ  
 2. พล.ร.อ.ไชยนันท์  นันทวิทย์ รองประธานกรรมการ 
 3. พล.ร.ท.พีระ  อดุลยาศักดิ์ กรรมการ 
 4. พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ กรรมการ 
 5. พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์  ชลายนนาวิน กรรมการ/เลขานุการ 
 6. พล.ร.ต.สุนทร  คำคล้าย กรรมการ 
 7. พล.ร.ต.สนทยา  แสงบางมุด กรรมการ/เหรัญญิก 
 8. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ กรรมการ 
 9. พล.ร.ต.ไชยา  ภาตะนันท์ กรรมการ 
 10. พล.ร.ต.ธานินทร์  ทิพย์โส กรรมการ 
 11. พล.ร.ต.ศราวุธ  กิ่งมณี  กรรมการ 
 12. พล.ร.ต.อาภา  ชพานนท์ กรรมการ 
 13. น.อ.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ กรรมการ 
 14. ผู้แทนสมาชิก สอ.วด.ที่มาประชุม 145 คน จากจำนวนผู้แทนสมาชิกที่เชิญมาประชุม 369 คน (จำนวนสมาชิก
ทั้งหมด 15,333 คน) 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
 1. พล.ร.ท.อภินันท์  เพ็งศรีทอง กรรมการ 
 2. พล.ร.ต.ธนรักษ์  เอ่ียวสานุรักษ์ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. พล.ร.ต.กรวิทย์  ฉายะรถี ที่ปรึกษา 
 2. พล.ร.ต.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ ที่ปรึกษา 
 3. น.อ.ณัฐพงค์  ญาโณทัยขจิตต์ ที่ปรึกษา 
 4. น.อ.รัตนะ  เรืองรุ่ง  ที่ปรึกษา 
 5. น.อ.ธันยกร  เสนาลักษณ์ ที่ปรึกษา 
 6. น.อ.สมบัติ  จูถนอม  ที่ปรึกษา 
 7. น.อ.นพดล  บุญเจริญ  ที่ปรึกษา 
 8. น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร ที่ปรึกษา 
 9. น.อ.ปรีชา  ตันติรักส์  ที่ปรึกษา 
   10. น.ท.สมศักดิ์  บุญสวน  ที่ปรึกษา 
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 11. น.ท.หญิง อริศรา  ชูจินดา ที่ปรึกษา 
 12. น.ท.สมชาย  สุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษา 
 13. น.อ.หญิง เสาวลักษณ์  กระพ้ีแดง ผู้จัดการ 
 14.น.อ.ยิ่งศักดิ์  ขอเจริญ  เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ 
 15. น.อ.อรรณพ  แจ่มศรีใส เจ้าหน้าที่กฎหมาย 
 16. น.ท.หญิง จงกลณี  ทิพยธรรม รองผู้จัดการ 
 17. น.ท.สลากร  สำราญสำรวจกิจ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
 18. น.ส.ปิยะพร  นิมาดร  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 19.นายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 20.นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง ผู้สอบบัญชี 
 21. นายศลิป์ชัย  รักษาพล  ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
 22. ร.อ.สุนทร  กาสีพูน  ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ 
 23. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จำนวน 19 คน 

เริ่มประชุมเวลา  0930 

การดำเนินการประชุม  พล.ร.อ.ธีรกุล  กาญจนะ  ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม  และกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ   ผมขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในวันนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ที่กำหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการ
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์จากเงินได้รายเดือน ในลักษณะของการถือหุ้นและเงินฝาก ตลอดจนช่วยเหลือสมาชิกด้วยการ
ให้กู้เงินในดอกเบี้ยอัตราต่ำ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกชุด รวมทั้งชุดปัจจุบัน ได้ยึดถือเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการออมของสมาชิก บนพ้ืนฐานของความมั่นคงในการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
กิจการมีสถานภาพความมั่นคงสูง ด้วยความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าจะมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าช่องทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มี
ความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม 
   ทั้งนี้  ตลอดห้วงเวลาการดำเนินงานตามวาระ ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 นั้น 
คณะกรรมการดำเนินงาน ได้บริหารจัดการกิจการภายใต้สภาวะวิกฤตและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ได้รับผลกระทบ
มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยังคงยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้น 
และให้ความสำคัญในการติดตาม วิเคราะห์ และหาหนทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก โดยได้มีการออก
มาตรการเร่งรัดการช่วยเหลือสมาชิก เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ ร้อย
ละ 0.5 ในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ือรักษาสมดุล ด้วยการปรับลดลงร้อย
ลดลงร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.25 ตามลำดับ โครงการพักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน และโครงการช่วยเหลือสมาชิก ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 
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   ผลกระทบจากเศรษฐกิจดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยทำให้ความสามารถ
ในการทำกำไรของปีนี้ลดลงจากปีก่อน และมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่ลดลงตามไป แต่อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการดำเนินงาน ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลดต่ำลงมากที่สุด และไม่สูงกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมี
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการแบบ New Normal เพ่ิมขึ้นด้วย เพ่ือที่จะรักษาระดับอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ๆ ในขณะที่ยังคงดำรงสถานภาพความม่ันคงของสหกรณ์ให้อยู่ในระดับสูง ตามที่ได้นำเรียนท่าน
สมาชิกแล้ว 
   สำหรับรายละเอียดในด้านการดำเนินงาน และผลประกอบการต่าง ๆ  นั้น ผมจะขอให้
เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

เลขานุการฯ  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 25 หน้า และ
ผนวกแนบท้ายรายงานการประชุม 34 หน้า 

ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

เลขานุการฯ ขอนำเสนอผลการดำเนิ นงานเกี่ ยวกับ  เรื่ องที่  3.1 สถานภาพสมาชิ ก เรื่ องที่  3.2  
ผลการดำเนินงาน  เรื่องที่  3.3 การแก้ไขปรับปรุงระเบียบ สอ.วด. และเรื่องที่  3.4 แผน 
กลยุทธ์สหกรณ์ประจำปี 2564 – 2568 ในรูปแบบ Multivision โดยมเีนื้อหาดังนี้ 

   สมาชิกสามัญ 
  สมาชิกยกมาจากปี 2562   14,923    คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                              399   คน 
  สมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี       252 คน 
  (ลาออก ให้ออก เสียชีวิต และโอนไปสหกรณ์อ่ืน)      
  สมาชิกสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  15,070 คน 
  สมาชิกสมทบ 
  สมาชิกสมทบยกมาจากปี 2562               239 คน 
  สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี          40 คน 
  สมาชิกสมทบออกระหว่างปี          16 คน 
  (ลาออก ให้ออก และเสียชีวิต) 
  สมาชิกสมทบคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563       263 คน 
 รวมมสีมาชิกทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2563                15,333 คน 
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ผลการดำเนินงานในปี 2563 
รายการ 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.62 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 

1. จำนวนสมาชิก 15,333 15,162 171 1.13 
2. สินทรัพย์รวม 9,776,258,885.49 9,473,925,271.74 302,333,613.75 3.19 
3. ทุนเรือนหุ้น 3,550,706,220.00 3,345,711,570.00 204,994,650.00 6.13 
4. ทุนสำรอง 463,070,475.39 423,398,873.92 39,671,601.47 9.37 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ 23,003,059.28 21,764,240.03 1,238,819.25 5.69 
6. เงินรับฝากออมทรัพย์ 5,366,301,770.86 5,265,865,074.19 100,436,696.67 1.91 
7. เงินให้กู้ระหว่างปี 1,914,947,300.00 2,179,471,400.00 (264,524,100.00) (13.81) 
8. ชำระคืนเงินให้กู้ระหว่างปี 1,964,655,439.00 2,036,969,819.19 (72,314,380.19) (3.55) 
9. ลูกหนี้เงินกู้ 8,407,122,040.00 8,478,732,566.00 (71,610,526.00) (0.84) 
10. ทุนดำเนินการ 9,776,258,885.49 9,473,925,271.74 302,333,613.75 3.19 
11. กำไรสุทธิประจำปี 351,595,211.18 396,017,064.72 (44,421,853.54) (11.22) 
 
  เงินให้กู้แก่สมาชิก 
  เงินให้กู้ฉุกเฉิน       789 สัญญา จำนวนเงิน         31,007,300.00 บาท 
  เงินให้กู้ฉุกเฉิน-บุตร        1 สัญญา จำนวนเงิน               40,000.00 บาท 
  เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก        1 สัญญา จำนวนเงิน   90,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญ    1,600 สัญญา จำนวนเงิน      1,670,627,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ิมยอด   470 สัญญา จำนวนเงิน     118,178,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาฯ 2       2 สัญญา จำนวนเงิน        1,000,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 2              193  สัญญา       จำนวนเงิน            69,944,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%                           59  สัญญา      จำนวนเงิน           24,061,000.00 บาท 
           รวมเงินกู้            3,115 สัญญา จำนวนเงิน         1,914,947,300.00 บาท 

  สวัสดิการสมาชิกและสาธารณประโยชน์ 
  ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการสวัสดิการ
ของสมาชิกและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นเงินจำนวน 6,847,452 บาท ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  1. สวัสดิการสมาชิก 
   1.1 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปี 2563 จำนวน 575 ราย เป็นเงิน 
2,100,000 บาท 
   1.2 เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท 
   1.3 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเจ็บป่วยและเสียชีวิต จำนวน 131 ราย เป็นเงนิ 3,679,452 บาท 
   1.4 เงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 368 ราย เป็นเงิน 736,000 บาท 
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  2. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จำนวน 14 หน่วย เป็นเงิน 56,000 บาท 
  3. บริจาคเงินสมทบการกุศล จำนวน 13 หน่วย เป็นเงิน 273,000 บาท 
  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
  ในปี 2563 คณะกรรมการดำเนินการได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ สอ.วด.จำนวน 4 
ฉบับ ดังนี้ 
  1. ระเบียบ สอ.วด. ว่าด้วย ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2563 
  2. ระเบียบ สอ.วด. ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2563 
  3. ระเบียบ สอ.วด. ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 
  4. ระเบียบ สอ.วด. ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2563 
  แผนกลยุทธ์สหกรณ์ประจำปี 2564 – 2568 
  สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มชะลอตัวลง
และมีความผันผวนค่อนข้างสูง อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินต่าง ๆ อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ใน
ภาพรวม คณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ชุดที่ 38 จึงได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน จัดทำแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ สอ.วด. โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็น สหกรณ์ที่มั่นคง พัฒนา
ระบบการบริหารและการบริการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก 
ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพที่ดีแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกมี
ทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ รวมทั้งการให้สหกรณ์มีบทบาทในการสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม ดังค่านิยมที่ว่า “มีความ
มั่นคง โปร่งใส บริการทันใจ ใส่ใจผลประโยชน์”  
  จากแนวคิดดังกล่าวคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนฯ ได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ของ สอ.วด.ว่า “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำในชุมนุม
สหกรณ์ทหาร ที่มีความมั่นคง เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์ของสมาชิก และเอ้ือ
อาทรต่อสังคม” และได้จัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.วด. ระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2564 – พ.ศ.2568 ประกอบด้วยพันธกิจ 
เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  พันธกิจของสหกรณ์ 5 ข้อ  ได้แก ่
  1. มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินเพ่ือประโยชน์และความมั่นคงให้กับสมาชิก และสหกรณ์ 
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิก และให้ความรู้แก่
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  5. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก และมีบทบาทในความรับผิดชอบต่อสังคม 
  เป้าประสงค ์4 ข้อ ดังนี้  
  1. สหกรณ์มีฐานะทางการเงิน และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
  2. สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาระบบที่
ทันสมัย เหมาะกับสภาวะแวดล้อมตามห้วงเวลา 
  3. สมาชิกรักการออมทรัพย์ สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4. สมาชิกเข้าใจในหลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ
สหกรณ ์
  5. สมาชิกได้รับประโยชน์และพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ 
  6. สหกรณ์มีบทบาทในการสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
  จากเป้าประสงค์ดังกล่าวมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ อาทิเช่น การขยายฐานสมาชิกเพ่ิมในส่วน
ภูมิภาค การออกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินให้ครอบคลุมกับสมาชิกทุกกลุ่ม การพิจารณาหาที่ก่อสร้างอาคารทำการ สอ.วด.
แห่งใหม่ และการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกในเรื่องการบริหารสหกรณ์และวางแผนทางการเงิน เป็นต้น   

ที่ประชุม    มีมติรับทราบการรายงานสถานภาพสมาชิก ผลการดำเนินงาน การแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม 
ระเบียบ สอ.วด. จำนวน 4 ฉบับ และแผนกลยุทธ์ สอ.วด.ระหว่างปี 2564 - 2568 

เรื่องท่ี 3.5   รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 

เลขานุการฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้เลือก บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 
โดยมี ดร.ธนาดล  รักษาพล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.วด. นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการดำเนินงานในปี 2563 แล้ว จึงขอให้
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

คุณศิลป์ชัยฯ ชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการ  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 โดยสรุปดังนี้ 
     วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
     1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมทางการเงิน ตามหลักการ
บริหารงานโดยทั่วไป 
     2. เพ่ือตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภท และการดำเนินการตาม
แผนงานข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดำเนินการ 
     3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา 
     4. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ฯ 
และติดตามผลการดำเนินงาน 
     5. เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืน ๆ และกิจกรรมที่สำคัญ ๆ 
     ขอบเขตการตรวจสอบ 
     1. ตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
     2. ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี 
     3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ฯ 
     4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
     1. การบริหารงานทัว่ไป 
      1.1 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดนโยบาย การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นหลัก 
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      1.2 มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอผล
การดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน มีการแบ่งแยกหน้าที่ และขั้นความรับผิดชอบไว้
อย่างเหมาะสม เพ่ือรับทราบรายงานข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางการเงิน ได้แก่ รายงานการดำเนินกิจการประจำเดือน 
รายงานการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินสด การเสนอขออนุมัติสินเชื่อให้แก่สมาชิก เป็นต้น ในการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการประจำเดือน ได้กำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 
และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
     2. การบริหารการเงิน และการบัญชี 
      2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจภายนอกมีการผันผวนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
บางช่วงเวลาสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องสูง จึงได้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่คอยดูแลเรื่องสภาพคล่อง การ
ลงทุน และการบริหารเงินให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงมีการปรับกลยุทธ์ ในการจัดการด้านการลงทุนและการบริหาร
สภาพคล่องอย่างใกล้ชิด มีการจัดทำประมาณการเงินสดรับ – จ่าย ของฝ่ายจัดการ เป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือปรับยุทธวิธีอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงาน
ในทางที่ด ี
      2.2 จากการตรวจสอบพบว่าโดยรวมนโยบายในด้านการบัญชี การเงิน มีการบันทึกบัญชี
ตามเกณฑ์คงค้าง และบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นผลดี เพราะฝ่ายจัดการสามารถนำผลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์ถึงประสิทธิผลของการบริหารงานได้อย่าง
แม่นยำ 
      2.3 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ โดยรวม 
      2.4 มีการเสนอรายงานทางการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 
      2.5 มีนโยบาย เร่งรัดติดตามลูกหนี้ที่ค้างนาน (NPL) รวมถึงมีการกันสำรองสำหรับรายจ่าย 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างรัดกุม และเหมาะสมตามระเบียบฯ ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ 
     ข้อเสนอแนะ 
     สหกรณ์ฯ ควรกำหนดคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
การดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการตลาด และอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
หลัก และมีความเป็นอิสระ เพ่ือประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพ่ือจะสามารถนำความเสี่ยงดังกล่าวมา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที 
     การตรวจสอบด้านการเงิน และการบัญชีและการควบคุมภายใน 
     จากการตรวจสอบ โดยรวมพบว่า สหกรณ์ฯ มีการกำหนดระเบียบด้านการเงิน และการบัญชีไว้
อย่างเหมาะสม และได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสด การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และการดำรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องให้เป็นไปตามประกาศที่นายทะเบียนกำหนดไว้อย่างเหมาะสม 
     ผลการดำเนินงาน 
     ในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
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     1. สหกรณ์ฯ มีสมาชิกต้นปี 15,162 คน มีจำนวนเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 439 คน และลาออกจาก
สหกรณ์จำนวน 268 คน ซึ่ง ณ วันสิ้นปีมีสมาชิกคงเหลือ 15,333 คน การรับเข้าเป็นสมาชิกและการออกจากการเป็น
สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการได้มีการอนุมัติอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
     2. ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 9,776,258,885.49 บาท และในรอบปีสหกรณ์
ฯ มีรายได้สุทธิจากการให้กู้ยืมและการลงทุนทั้ งสิ้น 370,787,260.11 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้ งสิ้น 
19,192,048.93 บาท และมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 351,595,211.18 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 44,421,853.54 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 11.22 จากปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 396,017,064.72 บาท 
     3. จากการตรวจนับและกระทบยอดกับเอกสารทางบัญชีพบว่า สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ 
วันสิ้นปี จำนวน 0.00 บาท ซึ่งถูกต้องตรงตามบัญชี และตามท่ีกำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงิน 
โดยรวมการควบคุมเงินเป็นไปตามระเบียบ สอ.วด. ว่าด้วย การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน 
     ด้านสินเชื่อ 
     ในระหว่างปี  สหกรณ์ ฯ ให้ เงินกู้ แก่สมาชิก ดั งนี้  เงินกู้ สามัญ 2,295 สัญญา เป็นเงิน 
1,885,310,000.00 บาท เงินกู้ฉุกเฉิน 790 สัญญา เป็นเงิน 31,137,300.00 บาท และเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน จำนวน  
3 สัญญา เป็นเงิน 320,000,000 บาท 
     วันสิ้นปี  มีลูกหนี้คงเหลือ ดังนี้  เงินกู้สามัญ จำนวน 8,393,324,316 บาท เงินกู้ฉุกเฉิน 
13,797,724 บาท และเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน จำนวน 236,000,000 บาท  
     ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 1,451,457 บาท และมีการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินกู้ 884,078.60 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีทราบว่าเป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
     การรับฝากเงิน  
     ณ วันสิ้นปี มีเงินรับฝาก 5,366,301,770.86 บาท มีการปฏิบัติงานในด้านรับฝากและถอนเงิน
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายจัดการฯ โดยรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม 
     ทุนเรือนหุ้น 
     ณ วันต้นปีมีจำนวน 3,345,711,570 บาท เพ่ิมขึ้นระหว่างปีจำนวนเงิน 204,994,650 บาท มี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจำนวน 3,550,706,220 บาท การเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นมีการจัดเก็บด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรายบุคคล และสรุปรายงานซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
     ทุนสะสม ข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 
     สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินทุนสะสมเป็นไปตามระเบียบ และมีการอนุมัติถูกต้อง รวมถึงการจัดสรร
เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
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การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินธุรกิจ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.63 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม (ลด) 
ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง 
รายได้สุทธิ 370,787,260.11 418,323,379.81 (47,536,119.70) (11.36) 
ค่าใช้จ่ายรวม 19,192,048.93 22,306,315.09 (3,114,266.16) (13.96) 
กำไรสุทธิ 351,595,211.18 396,017,064.72 (44,421,853.54) (11.22) 
สินทรัพย์รวม 9,776,258,885.49 9,473,925,271.74 302,333,613.75 3.19 
หนี้สินรวม 5,387,883,919.64 5,287,033,523.07 100,850,396.57 1.91 
ทุนของสหกรณ ์ 4,388,374,965.85 4,186,891,748.67 201,483,217.18 4.81 

     สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
     1. รายได้สุทธิจากการดำเนินงาน ลดลงร้อยละ 11.36 ปัจจัยหลักมาจากการการลดลงของ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมลดลง ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับ
ฝากลดลง ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น มาจากการถูกรางวัลจากสลากออมสิน 
     2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลงร้อยละ 13.96  โดยมีปัจจัยมาจากการลดลงของการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
     3. กำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 11.22  ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้สุทธิจากดอกเบี้ยรับ
และการลงทุน 
     4. สินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.19 มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของเงินฝากธนาคาร และ
การเพ่ิมขึ้นของเงินให้กู้ยืม 
     5. หนี้สินเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.91 มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของเงินรับฝากจากสมาชิก  
     6. ทุนของสหกรณ์ฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.81 เกิดจากการเพ่ิมของทุนเรือนหุ้น จัดสรรทุนสำรอง
และทุนสะสมอ่ืน 
     การวิเคราะห์งบการเงิน 
     1. ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  
      1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ได้ 1.23 
      1.2 อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ ได้ 0.05 
      1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ได้ร้อยละ 4.81 
      1.4 อัตราการเติบโตของหนี้สิน ได้ร้อยละ 1.91 
      1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ได้ร้อยละ 8.20  
      สหกรณ์มีอัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ และอัตราการเติบโตหนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืนที่มีขนาดเท่ากัน เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีทุนหมุนเวียนที่ใช้ดำเนินงานโดยรวมเพียงพอต่อการดำเนินงานและ
ความเสี่ยงที่สหกรณ์ฯ ต้องเผชิญอยู่ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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     2. คุณภาพของสินทรัพย์ 
      2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ได้ 0.05 
      2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ได้ร้อยละ 3.65  
      2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ได้ร้อยละ 3.19 
      สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม 
สหกรณ์ต้องมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือจะ
นำมาซึ่งความมั่นคงต่อสหกรณ์ และเพ่ือนำมาใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคต 
     3. การทำกำไร 
      3.1 กำไรต่อสมาชิก ได้ 22,930.62 บาท  
      3.2 เงินออมต่อสมาชิก ได้ 581,556.64 บาท  
      3.3 หนี้สินต่อสมาชิก ได้ 563,694.13 บาท  
      ผลการดำเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบันโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสหกรณ์มีอัตราส่วนการ
ทำกำไรต่อสมาชิก และมีอัตราส่วนเงินออมต่อสมาชิกลดลงจากปีก่อน แต่ยังคงใกล้เคียงอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม อย่างไรก็
ตาม สหกรณ์ต้องระมัดระวังการให้สินเชื่อต่อสมาชิกแต่ละราย เพ่ือไม่ให้สมาชิกก่อหนี้สินจนเกินกว่าความสามารถในการ
จ่ายชำระของสมาชิกแต่ละคนได้ อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ควรมีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ 
      3.4 อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ได้ร้อยละ 5.18 
      3.5 อัตราการเติบโตของทุนสำรอง ได้ร้อยละ 9.37  
      3.6 อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ได้ร้อยละ (11.22) 
      3.7 อัตรากำไรสุทธิ ได้ร้อยละ 67.04 
      ผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ต้องบริหารให้มีอัตราเติบโตของทุนสำรองให้
สูงขึ้น และต้องวางแผนการบริหารงานให้มีอัตราการเติบโตของกำไรให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของ
สหกรณ์ และผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ คือ มอบความ
เป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงฝ่ายเดียว 
     4. สภาพคล่อง 
      อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ได้ 0.40 เท่า 
      สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีการ
รักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่ดีและเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้เงิน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ยังคงต้องมีการกำหนด
กลยุทธ์และวางแผนเพ่ือรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมอีกทั้งต้องไม่เสีย
ประโยชน์ในการนำสภาพคล่องคงเหลือไปก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ 
     5. จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง เงินรับฝากออมทรัพย์ และทุนเรือนหุ้น มีปริมาณท่ีสูงมาก ดังนั้น
ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ในการบริหารงานของคณะกรรมการ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสมาชิก ที่จะให้ความเชื่อมั่นใน
การฝากเงิน และการลงทุนถือหุ้นอยู่อย่างยาวนาน และไม่อ่อนไหวที่จะถอนเงินออกไปอย่างง่าย ๆ จึงเป็นภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่จะต้องให้ความคุ้มครองจำนวนเงินที่นำมาฝากและลงทุนถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์ฯ อย่างเหมาะสม 
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     6. คุณภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก โดยในรอบปี 2563 
สหกรณ์ฯ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปรับกระบวนการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการดำเนินการและ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลเกือบครบทุกมิติ เพ่ือการบริหาร
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทั้งหมดต้องทำควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ เป็น
สำคัญ 
     7. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งมีอัตราไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับที่สูง สหกรณ์ฯ จึงควรที่จะต้องมีการ
ปล่อยสินเชื่อและลงทุนกับแหล่งเงินทุนภายนอก เพ่ือไม่ให้สินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่มากเกินไป และอาจเสียโอกาสใน
การหาผลประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ 
     สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยสหกรณ์ฯ มีความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี มีการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ดี และมีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม
สหกรณ์ฯ ต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือนำมาใช้ในการ
วางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพ่ือนำมาใช้ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

ทีป่ระชุม มีมติรับทราบผลการตรวจสอบกิจการตามทีผู่้แทนผู้ตรวจสอบกิจการรายงาน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

เรื่องที่ 4.1 งบแสดงฐานะการเงิน  ประจำปี 2563 

เลขานุการฯ นายทะเบียนสหกรณ์ฯ ได้แต่งตั้งให้ นายศักดิ์ชัย  จันทร์เรือง จากบริษัท สำนักบัญชีทองเอก 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธ.ค.63  เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ผู้สอบบัญช ี งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ประกอบด้วย สินทรัพย์ 9,776,258,885.49 บาท หนี้สิน 
5,387,883,919.64 บาท และทุนของสหกรณ์ 4,388,374,965.85 บาท  
  งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ประกอบด้วย รายได้ 527,763,884.83 บาท ค่าใช้จ่าย 
176,168,673.65 บาท กำไรสุทธิ 351,595,211.18 บาท 
  งบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 238,745,270.06 บาท  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 334,644,946 บาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 58,966,600.33 บาท สรุปมี
เงินสดสุทธิ เพ่ิมขึ้น จำนวน 514,423,615.73 บาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นปีจำนวน 541,955,715.22 บาท  
ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นปี จำนวน 1,056,379,330.95 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน 

เรื่องท่ี 4.2 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 

เลขานุการฯ ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 
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ลำดับ รายการ ปี 2563 
บาท % 

 กำไรสุทธิ 351,595,211.18 100.00 
1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 35,159,521.12 10.00 
2 เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหนึ่งของกำไร

สุทธิแตไ่ม่เกินสามหมื่นบาท 
30,000.00 0.01 

3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ 7.10 242,336,012.00 68.92 
4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยที่ชำระ 

ระหว่างปี ในอัตราร้อยละ 11.62 
56,932,795.00 16.19 

5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 9,177,525.00 2.61 
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น

ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 
100,000.00 0.03 

7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 6,487,540.06 1.85 
8 เป็นทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 371,818.00 0.11 
9 เป็นทุนเพื่อขยายกิจการ 1,000,000.00 0.28 

   หากจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จะมีผล ดังนี้ 
   1. กลั บคื นและเป็ นผลประโยชน์ ของสมาชิ ก  ได้ แก่  เงิ นปั นผล เงิ น เฉลี่ ย คื น  
ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสำรอง ทุนรักษาระดับอัตราปันผล ทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน และทุนเพ่ือขยายกิจการ คิด
เป็น 97.38 % เป็นเงิน 342,387,686.18 บาท 
   2. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ คิดเป็น 2.61 % เป็นเงิน 9,177,525 บาท 
   3. บำรุงสันนิบาตสหกรณ ์คิดเป็น 0.01 % เป็นเงิน 30,000 บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามท่ีเสนอ 

เรื่องที่ 4.3  ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564 

เลขานุการฯ  แผนงานประจำปี 2564 มีดังนี้ 
   1. รับสมาชิกเพ่ิม               500  ราย 
   2. ทุนเรือนหุ้น              180,000,000.00  บาท 
   3. จ่ายเงินกู้ให้กบัสมาชิก           2,000,000,000.00  บาท 
   4. รับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิก           150,000,000.00  บาท 
   5. สนับสนุนกจิกรรม และสาธารณกุศลต่าง ๆ    7,000,000.00  บาท 
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ประมาณการรายรับ ประจำปี 2564 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
ประมาณการ จริง ประมาณการ 

1.ดอกเบี้ยรับ 
 
2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
3.รายได้อื่น 

522,203,000.00 
 

60,000.00 
2,300,000.00 

524,456,719.49 
 

43,900.00 
3,263,265.34 

467,500,000.00 
 

50,000.00 
2,710,000.00 

-เงินให้กูส้มาชิก และสหกรณ์อื่น 
-ฝากธนาคาร  
-รับจากสมาชิกใหม่ 
-ผลตอบแทนหุ้น ชสอ.และ ช.
น.ส.ท. 
-รางวัลสลากออมสิน 
-ค่าธรรมเนียมชำระหนี้ก่อน
กำหนด 
-อื่น ๆ 

รวม 524,563,000.00 527,763,884.83 470,260,000.00  

 
ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2564 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
ประมาณการ จริง ประมาณการ 

1.ดอกเบี้ยจ่าย 
2.บำเหน็จเจ้าหนา้ที่และ
เงินชดเชย 
3.ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สำนักงานและค่าตัดจ่าย 
 
4.หนี้สงสัยจะสญูและ 
หนี้สูญ 
 
 
5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
เจ้าหน้าท่ี 
6.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ี 
7.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
8.งบสำรอง 

160,200,000.00 
2,300,000.00 

 
950,000.00 

 
 

3,000,000.00 
 

 
 

8,656,500.00 
 

730,000.00 
 

9,034,000.00 
1,000,000.00 

160,736,591.53 
1,503,320.00 

 
783,291.59 

 
 

(3,378,106.91) 
 

 
 

8,190,912.78 
 

229,946.73 
 

8,102,717.93 
- 

150,300,000.00 
1,500,000.00 

 
950,000.00 

 
 

3,000,000.00 
 
 
 

8,673,000.00 
 

750,000.00 
 

10,189,000.00 
1,000,000.00 

-เพื่อจา่ยดอกเบี้ยเงินรับฝากฯ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหนจ็ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีฯ เมื่อลาออก 
-เพื่อเป็นค่าเสื่อมราคาตาม
ระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การ
บัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542 
-เผื่อหน้ีสญูตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชัน้
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อ
หนี้สงสัยจะสญู พ.ศ.2544  
 
  
     จากงบประมาณปี 2564 ที่ขอ     
     อนุมัติไว้ 
 

รวม 185,870,500.00 176,168,673.65 176,362,000.00  

ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย                                 293,898,000.00 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายปี 2563 
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หมายเหตุ  (1) งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากหมวดใดมีความจำเป็นและขอตั้งงบประมาณไว้ไม่พอให้ถัวจ่าย
กับหมวดอ่ืนได้ 
              (2) กรณีข้ึนปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่ายได้ไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประเภทนั้น ๆ  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564 ตามข้างต้น 

เรื่องที่ 4.4  การโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นเวลานานเกิน
กว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง  

เลขานุการฯ  4.4.1  การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุน
สำรอง 
   ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ.0406/ว.025758 ลงวันที่  25 ส.ค.40  
เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานข้ อ 3ความว่า “เงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียด ว่าเป็นของสมาชิกผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับ ทำให้
สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลานาน 5 ปี หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิก
ทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนใน
ประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สหกรณ์จะ 
โอนเงินดังกล่าว เข้าเป็นเงินสำรองต่อไป การโอนเงินปิดบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายจำนวนดังกล่าวในบัญชีเงิน
สำรอง ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย” 
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   สำหรับในปี 2563 ไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี 
   4.4.2  โอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืนค้างนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง 
   ด้วยปัจจุบัน สอ.วด.มีเงินรอจ่ายคืนค้างนานเป็นเงิน 33,900 บาท ทำให้งบการเงินต้องแสดง
ภาระผูกพันต่อการจ่ายคืนเงินจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอแจ้งต่อสมาชิ ก สอ.วด.  
ให้ติดต่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ 
และจะดำเนินการโอนเข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.วด.ต่อไป 

เงินรอจ่ายคืนค้างนานเกิน 5 ป ี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ที ่ วันที่ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขสมาชิก หน่วย จำนวนเงิน 
1 13 ม.ค.58 จ.อ.จงรักษ์  หมิดปล้อง 19243 บก.นย. 30,900.00 
2 16 ธ.ค.58 จ.อ.นาวิน  ฟักประไพ 22289 กลน.กร. 3,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,900.00 
 

ที่ประชุม มีมติดังนี้ 
   1. รับทราบไม่มีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินรอตรวจสอบค้างนานเกินกว่า 5 ปี  
   2. อนุมัติให้โอนเงินรอจ่ายคืนค้างนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.วด. 

เรื่องที่ 4.5  กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 

เลขานุการฯ ในปี  2563 ที่ ประชุมใหญ่ ได้กำหนดวงเงินกู้ ไว้ ไม่ เกิน 300 ,000,000 บาท (สามร้อย 
ล้านบาทถ้วน) สำหรับปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้กำหนดวงเงินกู้ยืมของ สหกรณ์ 
ไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน  
จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 เป็นจำนวน 300,000,000 บาท 

เรื่องที่ 4.6  การลงทุนของสหกรณ์ ประจำปี 2564 

เลขานุการฯ  ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อ 8 พ.ย.62 และการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 29 มิ.ย.63 คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศกำหนดการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ไว้ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 

   ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
    (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
    (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
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    (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
    (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
    (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายในโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จาก
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    (6) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

ฯลฯ 

   อนึ่ง  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.วด. มีทุนสำรองจำนวน 463,070,475.39 บาท 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.วด. นำเงินไปฝาก
หรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) ได้ รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ลงทุนได้ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวงเงินไม่
เกินทุนสำรอง จำนวน 463,070,475.39 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาคัดเลือก/เลือกตั้ง 

เรื่องที่ 5.1 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 

เลขานุการฯ ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2564 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ 
จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
วัตถุประสงค์ที่ ประกอบการที่ขอจดทะเบียนไว้ว่า ประกอบกิจการหรือให้บริการในการสอบบัญชี โดยให้ระบุชื่อผู้สอบ
บัญชีที่จะลงลายมือชื่อให้ชัดเจน และต้องเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 สอ.วด.ได้ส่งประกาศดังกล่าวให้กับนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ   ตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยส่งทางไปรษณีย์ถึงนิติบุคคล 
จำนวน 44 ราย ปรากฏว่า มีนิติบุคคลที่สนใจเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
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ที ่

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ชือ่สำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

 
การเข้าตรวจสอบ 

1 นายอิทธิพงศ์  สุขศาลา บริษัท ทีเค แอคเค้า 
แอนด์ แอสโซซิเอท 
จำกัด  
 

140,000 บาท 
(แบ่งชำระเป็น 4 งวด ๆ ละ 

35,000 บาท) 

ด้วยตนเองและ/หรือผู้ช่วยผู้สอบ 
ที่มีคุณสมบตัิตามทีน่ายทะเบียน 
สหกรณ์กำหนด พร้อมทีมงาน 
ประมาณ 2-4 คน ปีละ 7 ครั้ง  
ครั้งละประมาณ  2-5 วันทำการ 

2 น.ส.สุกัญญา  พัชรีกร บริษัท สำนักบัญชี 
ทองเอก จำกดั 

130,000 บาท 
(รับค่าบริการเมื่องานเสร็จ) 

ด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้ช่วย 
ผู้สอบในฐานะหัวหน้าสายสอบ 
บัญชีเขา้ตรวจสอบ ปีละ 3-4 ครั้ง 
ครั้งละ 2-4 วันทำการ พร้อมผู้ช่วย 
ไม่น้อยกว่า 4 คนทุกครั้ง 

3 ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 
นายอรุณ  สุวรรณชาตรี 
ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 

นายเอกชัย  เตียววงค์ไทย 

บริษัท เอ็น.เอส.เค. 
สอบบญัชีและ
กฎหมาย จำกัด 

150,000 บาท 
งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000 บาท 
(จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

ในแต่ละงวดภายใน 3 วัน 
ทำการ) 

งวดสุดท้ายจำนวน 70,000 บาท 
(จ่ายเมื่อสหกรณ์ได้รับรายงานการ

สอบบัญชีประจำปี 2564 แล้ว 
ภายใน 3 วันทำการ) 

ด้วยตนเอง โดยมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มี
คุณสมบัติตามที่กรมตรวจบัญชี 
กำหนดประมาณ 4-6 คน ปีละ 
5 ครั้ง ๆ ละ 3-5 วันทำการ 

4 ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 
น.ส.กมลทิพย์  สุทธิพินิจ

ธรรม 
ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 
นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ 

 

บริษัท สำนักงาน 
สามสิบสี่ ออดิต 
จำกัด 

160,000 บาท 
งวดที่ 1 จำนวน 48,000 บาท  

(ภายในเดือน ก.ย.64) 
งวดที่ 2 จำนวน 48,000 บาท  

(ภายในเดือน ธ.ค.64) 
งวดสุดท้าย จำนวน 64,000 บาท  

(เมื่อส่งมอบงานแล้ว) 

คณะผู้ตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบ 
ในวันทำการปกติประมาณปีละ 5 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3-5 วัน พร้อม
ผู้ช่วย 3 - 5 คน 

 
เลขานุการฯ  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. ในวาระการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อ 22 ม.ค.64  
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคำนึงถึงประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับสูงสุด จึง
เห็นควรเลือก น.ส.สุกัญญา  พัชรีกร เป็นผู้สอบบัญชีหลัก จากบริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด โดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 
130,000 บาท และเลือก นายอรุณ สุวรรณชาตรี เป็นผู้สอบบัญชีสำรองลำดับที่ 1 นายเอกชัย เตียววงค์ไทย เป็นผู้สอบ
บัญชีสำรองลำดับที่ 2 จากบริษัท เอ็น.เอสเค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัดโดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 150,000 บาท 

 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 22 -                             รายงานกิจการประจำปี 2564 ปีท่ี 39   



ที่ประชุม มีมติเลือก น.ส.สุกัญญา พัชรีกร จากบริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีหลัก
ประจำปี 2564 โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 130,000 บาท และเลือกนายอรุณ สุวรรณชาตรี เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง 
ลำดับที่ 1 นายเอกชัย เตียววงค์ไทย เป็นผู้สอบบัญชีสำรองลำดับที่ 2 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 
โดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 150,000 บาท 

เรื่องที่ 5.2 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 

เลขานุการฯ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 กำหนด 
“ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพ่ือดำเนินการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่” จำนวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาด
จากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนดโดยอาจกำหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ได้ 
 สอ.วด.ได้ส่งประกาศเชิญชวนให้นิติบุคคลเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไปยัง 
นิติบุคคลต่าง ๆ รวม 44 ราย ปรากฏว่า มีบริษัทสนใจเสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย คือ  

 
ที ่

 
ชื่อสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใชจ้่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

. 
การเข้าตรวจสอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 บริษัท ทีเค แอคเค้า 
แอนด์ แอสโซซิเอท 
จำกัด  
 

128,400 บาท 
(เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ๆ 

ละ 10,700 บาท) 

ด้วยตนเองและ/หรือมอบหมายให้
ผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติตามที่นาย
ทะเบียนกำหนดอย่างน้อยปีละ 12 
ครั้ง ๆ ละประมาณ 1-2 วันทำการ
พร้อมทีมงาน 2-4 คน 

น.ส.คณพิชญ์  นาคคง  
(ผู้ตรวจสอบกิจการหลัก) 
น.ส.วาสนา  แย้มเกสร 

(ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง) 

2 บริษัท สำนักงาน 
สามสิบสี่ออดิต จำกัด 

180,000 บาท 
(เรียกเก็บเป็นรายเดือน ๆ 
ละ 15,000 บาท พร้อมกับ

การเสนอรายงาน
ประจำเดือน) 

 

คณะผู้ตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบ 
ในเวลาทำการปกติเป็นประจำ 
ทุก ๆ เดือนตั้งแต่ 2-4 คนขึ้นไป 

ดร.ธนาดล  รักษาพล 

เลขานุการฯ  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. ในวาระการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 22 ม.ค.64 ได้
พิจารณาคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่ าด้วยการตรวจสอบกิจการ ข้อบั งคับ สอ.วด.  
และคำนึงถึงประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับสูงสุด จึงเห็นควรเลือก บริษัท ทีเค แอคเคา แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมี  
น.ส.คณพิชญ์  นาคคง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหลัก และ น.ส.วาสนา แย้มเกสร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง  
เสนอค่าตอบแทนปีละ 128,400 บาท 
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ที่ประชุม  มีมติเลือก บริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมี น.ส.คณพิชญ์ นาคคง เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการหลัก และ น.ส.วาสนา แย้มเกสร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง เสนอค่าตอบแทนปีละ 128,400 บาท 

เรื่องที่ 5.3 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

เลขานุการฯ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก” 
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2563 ประกอบด้วย 
 1.  พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ วาระการดำรงตำแหน่ง  วาระที่ 1 ปีที่ 2 
 2.  พล.ร.อ.ไชยนันท์ นันทวิทย์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
 3.  พล.ร.ท.อภินันท์ เพ็งศรีทอง วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
 4. พล.ร.ท.พีระ อดุลยาศักดิ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
 5. พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอ่ียวสานุรักษ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
 6. พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2 ปีที่ 1 
 7. พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2 ปีที่ 1 
 8. พล.ร.ต.สุนทร คำคล้าย  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
 9. พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
  10. พล.ร.ต.จรูญ คล่องยุทธ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
  11. พล.ร.ต.ไชยา ภาตะนันท์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
  12. พล.ร.ต.ธานินทร์  ทิพย์โส  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
  13. พล.ร.ต.ศราวุธ กิ่งมณี  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที ่1 ปีที่ 2 
  14. พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
  15. น.อ.ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
 ในปี 2563 มีคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 8 ท่าน และ
ลาออก จำนวน 5 ท่าน รวม 13 ท่าน ดังนี้ 
 1. พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ  (ครบวาระท่ี 1) 
 2. พล.ร.อ.ไชยนันท์ นันทวิทย์  (ครบวาระท่ี 1) 
 3. พล.ร.ท.อภินันท์ เพ็งศรีทอง (ครบวาระท่ี 1)  
 4. พล.ร.ท.พีระ อดุลยาศักดิ์ (ครบวาระท่ี 1)  
 5. พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอ่ียวสานุรักษ์ (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
 6. พล.ร.ต.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ (ลาออกระหว่างวาระที่ 2) 
 7. พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน (ลาออกระหว่างวาระที่ 2)  
 8. พล.ร.ต.สุนทร คำคล้าย  (ครบวาระท่ี 1) 
 9. พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
 10. พล.ร.ต.ไชยา ภาตะนันท์ (ครบวาระที่ 1) 
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  11. พล.ร.ต.ธานินทร์ ทิพย์โส  (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
  12. พล.ร.ต.ศราวุธ กิ่งมณี  (ครบวาระที่ 1) 
  13. พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ (ครบวาระที่ 1) 
 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ยังคงอยู่ในวาระอีก 2 ท่าน ดังนี้ 
   1. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ 
   2. น.อ.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ 
   เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปี 2564 ครบจำนวน  
15 ท่าน จำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทน จำนวน 13 ท่าน จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 13 ท่าน ด้วย 

เลขานุการฯ   มีสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ดังนี้ 
   1. พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท์ ประธานกรรมการ     
   2. พล.ร.ท.ไกรศรี เกษร  กรรมการ   
   3. พล.ร.ต.วรภพ สภานนท์ กรรมการ  แทน พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ฯ 
   4. พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ กรรมการ 
   5. พล.ร.ต.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน กรรมการ 
   6. พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ กรรมการ  แทน พล.ร.ต.ชลธิศฯ 
   7. พล.ร.ต.สุนทร คำคล้าย กรรมการ 
   8. น.อ.พิชญ์  สัตยามานะ กรรมการ  แทน พล.ร.ต.ธานินทร์ฯ 
   9. น.อ.ยงยุทธ สุนธนนท์ กรรมการ 
   10. น.อ.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ  แทน พล.ร.ต.ธนรักษ์ฯ 
   11.  น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง กรรมการ  แทน พล.ร.ต.สนทยาฯ 
   12. น.อ.ธันยกร เสนาลักษณ์ กรรมการ 
   13. น.อ.สมบัติ  จูถนอม กรรมการ  

ที่ประชุม      มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ใหม ่จำนวน 13 ท่าน และเลือก พล.ร.ท.วาสเทพฯ 
เป็นประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด. โดยคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ประจำปี 2564 มีรายชื่อ ดังนี้ 
   1. พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท์ ประธานกรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   2. พล.ร.ท.ไกรศรี เกษร  กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   3. พล.ร.ต.วรภพ สภานนท์ กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   4. พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   5. พล.ร.ต.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   6. พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ กรรมการ  วาระที ่1 ปีที่ 2 
   7. พล.ร.ต.จรูญ คล่องยุทธ์ กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   8. พล.ร.ต.สุนทร คำคล้าย กรรมการ  วาระที่ 2 ปีที่ 1 
   9. น.อ.พิชญ์  สัตยมานะ กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2 
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   10. น.อ.ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   11. น.อ.ยงยุทธ สุนธนนท์ กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   12. น.อ.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   13.  น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   14. น.อ.ธันยกร เสนาลักษณ์ กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   15. น.อ.สมบัติ  จูถนอม กรรมการ  วาระที่ 1 ปีที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

เรื่องที่ 6.1   ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามของสมาชิก 

สมาชิก   (น.อ.หญิง จริยา  สันตติอนันต์ สังกัด พร.) 
   1. สหกรณ์มีที่ปรึกษาด้านการลงทุน หรือมอบหมายให้คณะใดเป็นผู้ดูแลหรือดำเนินการลงทุน 
   2. มีแผนการลงทุน และประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยแบ่งเป็นระดับของความเสี่ยง
หรือไม่อย่างไร 

เลขานุการฯ   การขอเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ เป็นเพียงกรอบในการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ แห่ งชาติ  ส่ วนการลงทุนจะเป็ นหน้ าที่ ของคณะกรรมการดำเนิ นการสหกรณ์   
ซึ่งจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะพิจารณาการลงทุนของสหกรณ ์

พล.ร.ต.ชลธิศฯ   ในวันนี้เป็นเพียงการเสนอขออนุมัติกรอบการลงทุนของปี 2564 ซึ่งต้องขออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี ส่วนการพิจารณาการลงทุน จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดใหม่ 

สมาชิก   (น.อ.หญิง จริยา  สันตติอนันต์ สังกดั พร.) 
   3. การคิดกำไรต่อสมาชิก ไม่เป็นการตอบสนองความเป็นจริง จึงเห็นควรให้คิดกำไรต่อทุน
เรือนหุ้น  

              ปี 62           ปี 63    เพิ่มข้ึน/ลดลง     % 
กำไรสุทธิ       396,017,064.72    351,595,211.78 (44,421,852.94)  (11.22) 
กำไรสุทธิต่อสมาชิก            26,119.05           22,930.62              (3,188.43)  (12.20) 
ทุนเรือนหุ้น    3,345,711,570.00  3,550,706,220.00 204,994,650.00    6.12  
อัตรากำไรสุทธิต่อทุนเรือนหุ้น 11.83   9.9          (1.9)           (16.10) 
   หากการบริหารของสหกรณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ อัตรากำไรจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นการจ่ายปันผล
และเฉลี่ยคืนลดลงไปด้วย 

เลขานุการฯ   จะรับข้อเสนอแนะและส่งต่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้พิจารณา 

สมาชิก   (น.ต.บุญชู  เพลงสันเทียะ สังกัด สสท.ทร.) 
1. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนี้ลดลง ในขณะที่เงินรับฝากเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่วนเงินให้กู้แก่

สมาชิกกลับลดลง ถึงแม้สหกรณ์จะมีการกำหนดเพดานเงินรับฝากไว้ที่ 3.5 ล้านบาท
สำหรับสมาชิกสามัญ และ 1.5 ล้านบาท สำหรับสมาชิกสมทบแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของสหกรณ์ว่ามีเงินล้น 
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   2. เสนอให้ปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต วิธีคิดคือ ร้อยละ 3 ของทุนเรือนหุ้นคูณ
ด้วยจำนวนสมาชิก โดยจ่ายให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นี้มีมานานมากแล้ว จึงขอให้มี
การทบทวนหลั กเกณ ฑ์ ใหม่  โดยเพ่ิ มวงเงิน เป็ น  100,000 บาท และพิ จารณ าจากสหกรณ์ ออมทรัพย์  
ใน ทร.อ่ืน เทียบเคียงด้วย 

เลขานุการฯ   จะรับข้อเสนอแนะและส่งต่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้พิจารณา 

ที่ประชุม   มีมติรับทราบข้อเสนอแนะของสมาชิก โดยจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณา ดังนี้ 
   1. ควรมีที่ปรึกษาด้านการลงทุน หรือมอบหมายให้มีผู้ดูแล หรือดำเนินการเรื่องการลงทุน 
   2. ควรมีแผนการลงทุน หรือประเมินความเสี่ยง 
   3. การคิดกำไรต่อสมาชิก ควรให้คิดกำไรต่อทุนเรือนหุ้น 
   4. สหกรณ์มีเงินล้นระบบ โดยการให้กู้เงินลดลง แต่การยอดเงินรับฝากมีเพ่ิมข้ึนทั้งที่มีการ
กำหนดเพดานเงินรับฝากที่จำนวน 3.5 ล้านบาท สำหรับสมาชิกสามัญ และจำนวน 1.5 ล้านบาท สำหรับสมาชิก
สมทบ 
   5. ให้ปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต จากเดิมไม่เกินรายละ 50,000 บาท  
เป็นรายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาสหกรณ์อ่ืนใน ทร.เทียบเคียง 

เรื่องที่ 6.2   ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ชุดที่ 39 กล่าวนโยบายต่อที่ประชุม 

พล.ร.ท.วาสเทพฯ  ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมและกรรมการทุกท่านที่ได้มาทำหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 เป็นที่ทราบกันดีว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่าง รวมถึงการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก กนง. แต่คณะกรรมการชุดที่ผ่านมา ก็สามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีและยังได้รับ
มาตรฐานสหกรณ์ในระดับ “ดีเลิศ” จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
   จากกรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้รายงานการตรวจสอบกิจการในด้านต่าง ๆ และชี้ให้เห็นว่า
สหกรณ์ไม่ได้ลงทุนบนพื้นฐานความเสี่ยงใด ๆ เพราะขณะนี้ยังคงประสบปัญหากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่อยู่ แต่ยังเชื่อมั่นว่าต่อไปเศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟ้ืนตัว 
   คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 จะรับข้อเสนอแนะของสมาชิกในวันนี้ ทั้งเรื่องความห่วงใย
ของสมาชิกที่มีต่อกำไรสุทธิที่ลดลง รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกที่มาฝากเงิน และภาระของสมาชิกอีกหลายท่าน
ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัว 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ประธานฯ   ขอแสดงความยินดีกับประธานฯ กรรมการชุดใหม่ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่  38 ทุกท่านที่ได้ดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของ สอ.วด.เป็นไปด้วยดี สำหรับคำแนะนำของสมาชิก ในนาม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ได้บริหารกิจการโดยยึดมั่นในเรื่องของความมั่นคง คำนึงถึงความเสี่ยง ทั้งนี้ ปัจจุบันการ
ลงทุนสามารถทำได้โดยสะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ สมาชิกจึงสามารถเลือกการลงทุนในแบบต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นควร และ
แบ่งสัดส่วนการออมและการลงทุนได้เอง โดยคณะกรรมการฯ ชุดที่ 38 ตระหนักดีว่าการที่สมาชิกทุกท่านได้นำเงินมาฝากไว้
ที่สหกรณ์ ย่อมต้องการความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ และผลประโยชน์ที่ทุกท่านได้รับ ก็ได้รับสูงตามสมควร สุดท้ายนี้
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 
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เลิกประชุมเวลา 1140 
 
 

                      (นางสาวฉัตรฤทัย  สิงห์คะ) 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 

เรียน   ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด. 
        เพ่ือโปรดตรวจแก ้และอนุมัติแจกจ่าย                    

               พล.ร.ต.            
                      (ณรงค์วิทย์  ชลายยนาวิน)   
         เลขานุการฯ ชุดที่ 38/เลขานุการในที่ประชุม        
                             18 มี.ค.64  

- แจกจ่ายได้ 

            พล.ร.อ.   
         (ธีรกุล  กาญจนะ)    
          ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 38/ประธานในที่ประชุม           
            19 มี.ค.64 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 
 
 
เรื่องที่ 3.1 สถานภาพสมาชิก สอ.วด. 

ผู้จัดการฯ รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ 
  สมาชิกยกมาจากปี 2563  15,070     คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                                               352   คน 
  สมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี                                    288 คน 
  (ลาออก ให้ออก เสียชีวิต และโอนไปสหกรณ์อ่ืน)       
  สมาชิกสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 15,134 คน 
 สมาชิกสมทบ 
  สมาชิกยกมาจากปี 2563                                      263 คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                                                      31 คน 
  สมาชิกออกระหว่างปี                                                          16 คน 
  (ลาออก ให้ออก และเสียชีวิต) 
  สมาชิกสมทบคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564      278 คน 
 รวมมีสมาชิกทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2564               15,412 คน 
 

อัตราการเพิ่ม - ลด ของสมาชิกในรอบ 5 ปี 
 

ปี จำนวนสมาชิก เพิ่ม / (ลด) จากปีก่อน ร้อยละ 
2560 14,758 267 1.84 
2561 14,969 211 1.43 
2562 15,162 193 1.29 
2563 15,333 171 1.13 
2564 15,412  79 0.51 
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สมาชิก ณ 31 ธ.ค.64 แยกตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
 

กลุ่ม หน่วย จำนวน
สมาชิก 

1 ส่วนบัญชาการ (บก.ทร.  สปช.ทร.  สตน.ทร.  จร.ทร.  
สบ.ทร.  กง.ทร.  ขว.ทร.  กพ.ทร.  สลก.ทร.  กบ.ทร.  
กพร.ทร.   ยก.ทร.  สธน.ทร. สยป.ทร.และ สง.ปรมน.ทร.) 

1,820 
 

2 สสท.ทร. 652 
3 ชย.ทร. 137 
4 กรม สห.ทร. 344 
5 อร. 536 
6 กลน.กร. 250 
7 ฐท.กท. 467 
8 ขส.ทร. 1,019 
9 สก.ทร. 328 
10 พธ.ทร. 502 
11 พร. 1,602 
12 อศ. 302 
13 รร.นร. 383 
14 อล.ทร. 158 
15 สพ.ทร. 55 
16 กยพ.กร. 115 
17 กทบ.กร. 102 
18 วศ.ทร. 127 
19 ยศ.ทร. 483 
20 สวพ.ทร. 83 
21 หน่วยอ่ืน ๆ   1,402 
22 ข้าราชการบำนาญ 4,545 

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 15,412 
 
 
ที่ประชุม           ............................................................................................................................................................... 
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เรื่องท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 

ผู้จัดการฯ ขอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังนี้ 

3.2.1 ผลการดำเนินงานในปี 2564 
 

รายการ 31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
1. จำนวนสมาชิก 15,412 15,333 79 0.52 
2. สินทรัพย์รวม 9,972,137,587.20 9,776,258,885.49 195,878,701.71 2.00 
3. ทุนเรือนหุ้น 3,734,413,530.00 3,550,706,220.00 183,707,310.00 5.17 
4. ทุนสำรอง 498,263,896.51 463,070,475.39 35,193,421.12 7.60 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ 22,162,127.34 23,003,059.28 (840,931.94) (3.66) 
6. เงินรับฝากออมทรัพย์ 5,384,477,111.87 5,366,301,770.86 18,175,341.01 0.34 
7. เงินให้กู้ระหว่างปี 2,227,037,900.00 1,914,947,300.00 312,090,600.00 16.30 
8. ชำระคืนเงินให้กู้ระหว่างปี 2,098,941,190.00 1,964,655,439.00 134,285,751.00 6.84 
9. ลูกหนี้เงินกู้ 8,540,873,374.00 8,407,122,040.00 133,751,334.00 1.59 
10. ทุนดำเนินการ 9,972,137,587.20 9,776,258,885.49 195,878,701.71 2.00 
11. กำไรสุทธิประจำปี 307,843,106.99 351,595,211.18 (43,752,104.19) (12.44) 

 

3.2.2 เงินให้กู้แก่สมาชิก 
  เงินให้กูฉุ้กเฉิน         705 สัญญา    จำนวนเงิน         27,268,900.00 บาท 
  เงินให้กู้ฉุกเฉิน-บุตร          1 สัญญา    จำนวนเงิน               90,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญ                        1,523 สัญญา    จำนวนเงิน     1,592,384,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ิมยอด      223 สัญญา    จำนวนเงิน         56,877,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษโควิด-19       42 สัญญา    จำนวนเงิน           9,467,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่า     1,073         สัญญา         จำนวนเงิน        512,703,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%                    57         สัญญา         จำนวนเงิน          28,248,000.00 บาท 
           รวมเงินกู้     3,624 สัญญา    จำนวนเงิน     2,227,037,900.00 บาท 

3.2.3 สวัสดิการสมาชิกและสาธารณประโยชน์ 
  ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ งบสำรอง และจาก
งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงส่งเสริม
การศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,754,111 บาท ตามรายการ
ดังต่อไปนี ้

1. สวัสดิการสมาชิก 
1.1 มอบทุนการศึกษาแก่บตุรของสมาชิกประจำปี 2564 จำนวน 747 ราย  เป็นเงิน 2,337,000  บาท 
 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 31 -                             รายงานกิจการประจำปี 2564 ปีท่ี 39   



1.2 เงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 91,000 บาท 
1.3 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเจ็บป่วยและเสียชีวิต จำนวน 186 ราย เป็นเงิน 5,874,111 บาท 
1.4 เงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน  390 ราย เป็นเงิน 780,000 บาท 
1.5 เงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 

6,000 บาท 
2. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จำนวน 26 หน่วย เป็นเงิน 104,000 บาท 
3. บริจาคเงินสมทบการกุศล จำนวน 9 หน่วย เป็นเงิน 562,000 บาท 

3.2.4 สมาชิกภาพ 
จำนวนสมาชิกสามัญเมื่อต้นปี                          15,070   คน 

บวก สมาชิกสามัญเข้าใหม่ระหว่างปี                                        352   คน 
 รวม                        15,422   คน 
หัก สมาชิกสามัญที่พ้นสภาพ (ลาออก ให้ออก โอนสมาชิก)                     202   คน 
 สมาชิกสามัญถึงแก่กรรม                         86   คน 
 คงเหลือสมาชิกสามัญ เมื่อสิ้นปี                   15,134   คน 

จำนวนสมาชิกสมทบเมื่อต้นปี                              263   คน 
บวก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี                        31   คน 
 รวม                                 232  คน 
หัก สมาชิกสมทบที่พ้นสภาพ (ลาออก ให้ออก)                                                 16  คน 
 สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม                             -  คน 
 คงเหลือสมาชิกสมทบ เมื่อสิ้นปี                       278  คน 
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เม่ือสิ้นปี                                         15,412  คน    

3.2.5 ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี                                     3,550,706,220.00    บาท 

บวก ได้รับค่าหุ้นระหว่างปี                249,196,770.00    บาท 
หัก จ่ายคืนค่าหุ้นเนื่องจากสมาชิกพ้นสภาพ          65,489,460.00   บาท 
 คงเหลือเป็นทุนเรือนหุ้น เมื่อสิ้นปี                             3,734,413,530.00    บาท 

3.2.6 เงินรับฝาก 
ยอดเงนิรับฝาก เมื่อต้นปี                                              5,366,301,770.86  บาท 

บวก รับฝากระหว่างปี                                 416,395,865.82  บาท 
หัก เงินถอนระหว่างปี                                 398,220,524.81  บาท 
 คงเหลือเงินรับฝาก เมื่อสิ้นปี                                 5,384,477,111.87  บาท 

ที่ประชุม ............................................................................................................................................ 
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ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 
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ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 (ตอ่) 
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ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 (ตอ่) 
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เรื่องท่ี 3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 

เลขานุการฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขอรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 
2564 ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สอ.วด. ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้าน 
กลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ  ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

 

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

 ด้วยกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน  
พ.ศ.2564 ข้อ 5 (3) บัญญัติให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน  
ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ  
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ และข้อ 6 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินการเฉพาะด้าน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์วังเดิม จำกัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของ
สหกรณ์  เนื่ องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารกิจการสหกรณ์   
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแล
และทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำ ถือเป็นการบริหารเชิงรุกท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ต้องทำและนำมาปฏิบัติ 

 คณะกรรมการดำเนินการ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 จากกรรมการ
ดำเนินงาน เพ่ือจัดทำเอกสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้าน
ปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สหกรณ์ อันจะเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดย
ยึดถือตามเอกสารแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่ งเสริม
สหกรณ์ และเอกสารคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมการบริหารเชิงรุก รวมทั้ง
ตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สอ.วด. ได้นำความรู้การบริหารความเสี่ยง มาเป็นกรอบ
ในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การดำเนินกิจการสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ โดย
มีการประชุมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกเดือน เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. กำหนดทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงของ สอ.วด.  
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เพ่ือให้มั่นใจ  
ได้ว่า สอ.วด. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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2. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ให้กับกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ 
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง จนก่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรม 
ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 3. พิจารณาแนวโน้มประเด็นด้านความยั่งยืน ที่มีผลกระทบต่อกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ จะได้รับการบริหารจัดการ และมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ  
ที่จะให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มี
การจัดทำรายงานความเสี่ยง และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบ 

การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปัจจุบัน 
 ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นโยบายบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
 1. จัดวางระบบและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 2. คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
 3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทั้งหมดต้องได้รับ
การดำเนินการดังนี้ 
    3.1 ระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างทันเวลา 
    3.2 การกำหนดปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยงและโอกาสของการเกิดความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา
ถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
    3.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดได้ 
    3.4 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม กำกับดูแล และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มี
ความมัน่ใจว่าความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
 4. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหรือสูง
มาก ทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการดำเนินการทราบ 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ : เป็นการเตรียมการวางแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และการจัดทำ
แผนรองรับความสูญเสียล่วงหน้า 
 2. การระบุปัจจัยเสี่ยง : เป็นการระบุ เหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดความไม่แน่นอน 
ที่คาดว่าจะทำให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายและมีผลกระทบทางลบในอนาคต ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
 3. การประเมินความเสี่ยง : เป็นการวิเคราะห์ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์  
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 4. การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : เป็นการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่สามารถยอมรับได้
หากไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ 

5. การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง : เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์กำหนดขึ้น อาจเป็นกิจกรรม
คิดริเริ่มใหม่ ๆ กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นงานประจำ หรือกิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากงานประจำที่ช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง เพือ่เป็นการสร้างความม่ันใจว่ากิจกรรมที่กำหนดขึ้นสามารถทำให้ความเสี่ยงลดลงหรือหายไปได้ 
 6. การติดตาม ประเมินผล : เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจาก
ผู้ รับผิดชอบที่ สหกรณ์ กำหนดให้ เป็นผู้ ดำเนินการตามกิจกรรมที่ ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความ เสี่ ยง  
ปีละ 2 ครั้ง (วงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

7. การรายงานผล : เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง (วงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพยวั์งเดิม จำกัด 
 1. การยอมรับความเสี่ยง : เป็นการยอมรับความเสี่ยงเมื่อเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
ใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ 
 2. การลดความเสี่ยงหรือการควบคุมความเสี่ยง : เป็นการปรับกระบวนการทำงานหรือวางรูปแบบการทำงาน
ใหม่ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง : เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน เช่น การ
ทำประกันภัย การจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดำเนินการแทน ฯลฯ 
 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : เป็นการเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิเคราะห์แล้ว
พบว่าดำเนินการแล้วไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่จะเกิดข้ึน  

ประเภทของความเสี่ยง 
 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
 3. ความเสี่ยงด้านตลาด 
 4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ 

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 
 ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงสหกรณ์  
ตามคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
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ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ด้านกลยุทธ์ 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้การดำเนินงาน

เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

1. ไม่มีการจัดทำแผน 
กลยุทธ์และหรือไม่มีการนำ
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1. มีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่าง
ครบถ้วน 
2. แผนกลยุทธ์ถูกนำไปใช้ในการจัดทำ
แผนงานและงบประมาณประจำปี 
3. มีการถ่ายทอดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

✓ 
 
 
 

 

 4 

2. ไม่มีการติดตามประเมิน 
ผลและทบทวนแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. มีการติดตามประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วัดทั้งปี และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2 . มี ก า รน ำผ ล ก า รป ระ เมิ น แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะมาใช้ ใน การท บทวน
ปรับปรุงแผนงานประจำปี 

✓ 
 

 4 

2. เพื่ อ ใ ห้ ก า ร อ อ ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
หรือสวัสดิ ก าร  มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ยั่งยืน 

ไม่มีการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการและข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งอ ย่ า งละ เอี ย ด
รอบคอบ 

1. ก่อนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ
สวัสดิการ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และออกแบบ
สอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้น รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ/
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การวิ เคราะห์ แผนการเงิน โครงสร้าง
ทางการเงิน ต้ นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของสหกรณ์  การวิเคราะห์  
โครงสร้ างอายุ ของสมาชิ กอั ตราการ
เสียชีวิต และแผนการดำเนินงาน  เป็นต้น 
2. มีการประเมินผล และนำผลการ
ประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า
เงินฝาก เงินกู้  ไปปรับปรุงโครงการ/
ผลิตภัณฑ์ 

✓ 
 

 4 

3. เพื่อให้มีคณะกรรมการ
ดำเนินการที่มีความรู้ 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่มีแผนพัฒนากรรมการให้มี
ความรู้ที่เพียงพอต่อการ
บริหารกิจการ 

1. มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ 
2. กำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญของ
กรรมการแต่ละคณะ 
3. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร บรรจุ 
อยู่ในแผนประจำปี 
4. ให้ความรู้แก่กรรมการในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
4. เพื่ อ ให้ มี เจ้ าหน้ าที่

ระดับบริหาร (ผู้จัดการ 
รอ งผู้ จั ด ก าร และ
หั วห น้ าฝ่ าย ) ที่ มี
ความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีแผนการสร้างเจ้าหน้าที่
ระดั บบริ หารและพั ฒนา
เจ้ าหน้ าที่ ระดับริหารให้มี
ความรู้เพียงพอ 

1. มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน 
(JD) และคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งงาน 
(JS) ให้สอดคล้องกับภารกิจงานในแต่ละ
ตำแหน่ง 
2. มีการประเมินความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ตามภารกิจงานในแต่ละตำแหน่ง 
3. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรบรรจุอยู่
ในแผนประจำปี 
4. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานในแต่
ละตำแหน่ง 

✓ 
 

 4 

 

ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จำกัด 

ด้านเครดิต 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

1. เพื่อให้สหกรณ์ได้รับ
ชำระหนี้เงินกู้จาก
สมาชิกอย่างครบถ้วน 
ตามกำหนดสัญญา 

1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกไม่ละเอียดรอบคอบ
ชัดเจน และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

1. มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกอย่างรอบคอบชัดเจน 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กู้
ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
3. การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
4. จัดทำสัญญาเงินกู้และค้ำประกันให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

✓ 
 

 4 

2. การให้ความสำคัญกับ
หลักประกันมากกว่า
ความสามารถในการชำระหนี้
ของผู้กู้ 

1. การให้เงินกู้อยู่บนฐานของ
ความสามารถในการชำระหนี้ ซ่ึงพิจารณา
จากรายได้ประจำคงเหลือหลังจากหัก
ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ แล้ว และ
เมื่อหักชำระหนี้สหกรณ์แล้ว ยังมีรายได้
ประจำคงเหลือเพื่อการดำรงชีพเป็นไป
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

   2. ใช้ข้อมูลทางการเงินของสมาชิกจาก
เครดิตบูโร เมื่อมีการขอกู้เงินในวงเงินที่สูง
เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป มาประกอบการ
พิจารณาคำขอกู้ 

   

  3. ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการ
บริหารลูกหนี้ที่หลักประกัน
บกพร่องและ/หรือผิดนัดชำระ
หนี้ 
 

1. สหกรณ์มีฐานข้อมูลลูกหนี้ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2. มีการรายงานขอ้มูลที่เกีย่วข้องกบัความ
สมบูรณ์ของหลกัประกันและผู้ค้ำประกัน 
และการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระ เช่น 
รายชือ่ลูกหนี้ จำนวนเงิน ระยะเวลาการ 
ผิดนัดชำระหนี้ เหตุผลการผิดนัดชำระหนี ้
การติดตามหนี ้เป็นต้น 
3. สหกรณ์มีการบริหารลูกหนีก้ับลูกหนี้ 
ที่จัดชั้นต่ำกว่าคุณภาพ ลูกหนี้ระหว่าง
ดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 4 

  4. ผู้กู้มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว 
มีรายได้คงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การชำระหนี้และการดำรงชีพ 

สมาชิกผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำคงเหลือ
หลังจากหักชำระหนี้เงินกู้แล้ว เป็นไป 
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

✓ 
 

 4 

  5. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ส่ง
รายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ให้
กรมการเงินทหารเรือเพื่อหัก
ส่งเงินให้แก่สหกรณ์ 

สหกรณ์ต้องมีกลไกในการประสานงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและกรมการเงิน
ทหารเรอืเพื่อหักส่งเงินให้แก่สหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 4 

  6. ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน อาจไม่
มีความมั่นคงในอาชีพ หรือมี
การโยกย้ายไปต่างองค์กร 

สหกรณ์ต้องกำหนดวงเงินกู้ให้ผนัแปรตาม
อายุของการเป็นสมาชกิ หรือความมัน่คง
ตามตำแหน่งงาน เช่น เป็นสมาชิกไม่ถึง 2 ป ี
ให้กู้ได้..................บาท เปน็สมาชกิ  2 -  4 ป ี
ให้กู้ได้.................บาท เปน็ต้น 

✓ 
 

 4 

  7. งวดการชำระเงินกู้ไม่
เหมาะสมกับประเภทเงินกู้ 

กำหนดระเบียบให้ระยะเวลาการชำระคืน 
เงินกู้ของสมาชกิเป็นไปตามคำแนะนำของ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์ทั้งเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน (12 เดอืน) เงินกู้สามัญ (120 เดือน) 
เงินกู้พิเศษ (360 เดือน) 

✓ 
 

 4 

  8. ไม่มีมาตรการลดจำนวน
สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญวนซ้ำ 

มีมาตรการในการลดจำนวนสมาชิกที่กู้ 
วนซ้ำจนทำให้จำนวนสมาชิกที่กู้วนซ้ำ 
ในรอบปีบัญชีปัจจุบันลดลงเมื่อเทียบกับ
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เช่น เพิ่มระยะเวลา
การกู้วนซ้ำจาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน 

✓ 
 

 0 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

2. เพื่อให้สหกรณ์ได้รับ
เงินฝากคืน และชำระ
หนี้เงินกู้จากสหกรณ์
อื่นอย่างครบถ้วนตาม
สัญญา 

1. ระเบยีบว่าดว้ยการให้เงินกู้
แก่สหกรณอ์ื่น ๆ  ไม่ละเอยีด
รอบคอบชดัเจน และ/หรอืไม่
ปฏิบัติตามระเบยีบทีก่ำหนดไว ้

1. มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นอย่างรอบคอบชัดเจน 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กู้ 
ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
3. การพิจารณาอนุมัตติ้องเป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
4. จัดทำสัญญาเงินกู้และค้ำประกันให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้บุคคลค้ำ
ประกันหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงราคา
ประเมินของทางราชการ หรือหลักประกัน
ที่มีความมั่นคงมีสภาพคล่อง เช่น 
พันธบัตรรัฐบาลมาค้ำประกัน 

✓ 
 

 4 

 
ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จำกัด ยกเว้น ในวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้สหกรณ์ได้รับชำระหนี้เงินกู้จากสมาชิกอย่างครบถ้วน 
ตามกำหนดสัญญา ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 ไม่มีมาตรการลดจำนวนสมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญวนซ้ำ พบว่าถึงแม้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วังเดิม จำกัด จะมีมาตรการในการลดจำนวนสมาชิกที่กู้วนซ้ำเพ่ือทำให้จำนวนสมาชิกที่กู้วนซ้ำในรอบปีบัญชีปัจจุบันลดลง
เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้กู้วนซ้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์  
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ เนื่องจากสมาชิกมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19) ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังเดิม จำกัด แต่อย่างใด เนื่องจากมีมาตรการ และระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ รองรับอยู่แล้ว 

ด้านตลาด 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้ผลตอบแทน

ต้นทุนและรายได้ของ
สหกรณ์ไม่เกิด
ผลกระทบในทางลบ
จากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย และ
ราคาตราสารในตลาด
เงินและตลาดทุน 

1. การกำหนดเป้าหมายเงิน
ปันผลที่ไม่สอดคล้องกับ
ต้นทุน/ผลตอบแทนของ
สหกรณ์ และอัตรา
ผลตอบแทนในระบบการเงิน 

1. มีการจัดทำแผนการบริหารการเงิน และ
ประมาณการกำไรประจำปี โดยวิเคราะห์
แนวโน้มในอัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน
และตลาดทุน 
2. มีการกำหนดเป้าหมายเงินปันผลใน
ระดับที่สอดคล้องกับต้นทุน/ผลตอบแทน 
และผลการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

  2. การไม่ติดตามสถานะต้นทุน 
และผลตอบแทนทางการเงิน
ของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด
สม่ำเสมอ 

1. มีการรายงานต้นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน 
2. มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับ
เป้าหมาย 

✓ 
 

 4 

  3. การปรับเปลีย่นนโยบาย 
หรือแผนการลงทุนไม่ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย
ทั้งเงินกู้ เงินฝาก และผล 
ตอบแทนการลงทุนในตลาด 

1. มีการกำหนดนโยบายการฝากและ
ลงทุนโดยพิจารณาถึงอันดับความ
น่าเชื่อถือ อัตราผลตอบแทน และอายุของ
ตราสารของหลักทรัพย์ต่างๆ 
2. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการลงทุน และทำหน้าที่ติดตามข่าว 
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
3. มีการรายงานผลวิเคราะห์ และ
ปรบัปรุงแผนการลงทุนให้ทันต่อ
สถานการณ์ 
4. มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้ทัน
ต่อสถานการณ์ (ถ้าจำเป็น) 

✓ 
 

 4 

ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านตลาด พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
แห่งประเทศไทย จำกัด 

ด้านสภาพคล่อง 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้สหกรณ์สามารถ

ชำระหนีส้ิน และภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกำหนด 
โดยสามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ 
หรือสามารถจัดหาทุน
ได้เพียงพอด้วยต้นทุน
ที่ไม่สูงเกินกว่าระดับที่
ยอมรับได้ 

1. ไม่มีการจัดทำประมาณ
การเงินสดรับ - จ่าย (Cash 
Flow Projection) ติดตาม 
ประเมิน และทบทวนสถานะ
การเงิน และสภาพคล่องของ
สหกรณ์อย่างใกล้ชิดเป็น
ประจำสม่ำเสมอ 
 

1. มีการจัดทำประมาณการเงินสด 
รับ - จ่าย (Cash Flow Projection) รายปี 
รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ให้ผู้จัดการ
ได้ทราบ 
2. มีการนำข้อมูลจริงทุกสิ้นเดือนมา
พิจารณาปรับปรุงประมาณการเงินสด 
รับ - จ่าย (Cash Flow Projection)   
 
 

✓ 
 

 4 

2. แผนการจัดหาทุน และการ
ใช้ทุนไม่สัมพันธ์กัน 

มีแผนระดมเงินฝาก เงินกู้ยืม ค่าหุ้นที่
สอดคล้องกับแผนการให้กู้ ฝาก หรือลงทุน
ประจำปี และมีการทบทวนแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

✓ 
 

 4 

3. ไม่ดำเนินการตามแผนการ
จัดหาทุน และการใช้ทุนที่
สัมพันธ์กัน 

มีการจัดหาทุน (เงินฝาก เงินกู้ยืม เงิน 
ค่าหุ้น) และการใช้ทุน (เงินให้กู้ ฝาก หรือ
ลงทุน) ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด 

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
  4. ไม่มีแผนจัดการสภาพคล่อง

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
1. มีการศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลเงินฝาก และทุนเรือนหุ้นแยกตาม
จำนวนเงินฝาก/ทุนเรือนหุ้น และ
พฤติกรรมการฝาก/ถอนเงิน และการถือ
หุ้น/การถอนหุ้นคืน และนำไปใช้ในการ
บริหารจัดการสภาพคล่อง 
2. มีแผนในการจัดการสภาพคล่องใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือวิกฤต เช่น จัดทำ
รายการ และจัดลำดับหลักทรัพย์ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เพื่อให้
องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด มีแหล่ง
เงินที่สหกรณ์สามารถกู้ยืมได้อย่างเร่งด่วน 

✓ 
 

 4 

 
ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด 

ด้านปฏิบัติการ 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

1. เพื่อให้สหกรณ์ไม่เกิด
ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการขาด
การกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดี (ธรรมาภิบาล) 

1. การจัดโครงสร้างองค์กร 
อำนาจ หน้าที่ และคู่มือ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่มี
ความชัดเจน 

1. มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรของ 
ฝ่ายจัดการ พร้อมระบุคำบรรยายลักษณะ
งาน (JD) และคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
งาน (JS) และคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างฯ และ
คู่มือฯ เป็นประจำทุกปี 

✓ 
 

 4 

2. ไม่มีการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
2. มีนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
3. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน 
4. มีการจัดทำรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ 
(Incident Report) ที่เกิดขึ้นจริง และ
รายงานให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาทุกเดือน และนำมาเป็นกิจกรรม
ควบคุมภายในเพิ่มเติม 
 

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
   5. นำผลการประเมินคุณภาพการควบคุม

ภายในโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาแจ้ง
ให้คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณา
อย่างจริงจังในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

   

3. ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน 
นโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
2. มีการพิจารณาทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี 

✓ 
 

 4 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การขัดข้อง และหยุดชะงัก
ของการทำงานที่เกิดจาก
เหตุการณ์ความเสียหายใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร 
การก่อวินาศภัย และภัยพิบัติ
ต่างๆ หรือแม้แต่การนัดหยุด
งาน เป็นต้น 

1. จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เมื่อ
เกิดเหตุขึ้น เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว หรือ
อุบัติเหตุ 
2. จัดทำแผนสำรองระบบงานและข้อมูล 
(Back-up Plan) 
3. ใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 3 

2. ไม่มีการกำหนดสิทธิในการ
เข้าใช้ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน 

กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับ
ความรับผิดชอบ (Username และ 
Password) และยกเลิกสิทธิเมื่อพ้นหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

✓ 
 

 4 

3. การเข้าใช้ระบบเครือข่าย
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง
การถูกเข้าใช้งานระบบเครือข่ายโดยบุคคล
อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 
2. กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ 

✓ 
 

 4 

4. มีภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีระบบ Firewall และ Anti-Virus ✓  4 

5. การลักลอบเข้าห้อง Server
และทำให้ระบบข้อมูล
ผิดพลาดเสียหาย 

1. กำหนดสิทธิ และรหัส สำหรับผู้ที่มี
อำนาจในการเข้าไปยังห้อง Server และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลห้อง Server 
2. กำหนดระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนรหัสตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม 

✓ 
 

 4 

 
ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
แห่งประเทศไทย จำกัด ยกเว้น ในวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจัย
เสี่ยงที่ 1 การขัดข้องและหยุดชะงักของการทำงานที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร การก่อวินาศภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ หรือแม้แต่การนัดหยุดงาน เนื่องจากปัจจุบันระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ที่ได้ว่าจ้างบริษัท ซันไรซ์ เนทเวิร์ค จำกัด ดำเนินการได้
หมดสัญญาลงเมื่อ 7 มิ.ย.64 ประกอบกับเจ้าหน้าที่โปรแกรมไดล้าออกจากบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถที่จะต่อสัญญาการ 
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ให้บริการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่าง ๆ (Maintenance Service Agreement : MA) ได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ระบบ
สารสนเทศ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกโดยขอให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.64 แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
ได้ขอรับการสนับสนุนข้าราชการจาก สปช.ทร. มาช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลระบบโปรแกรม
สหกรณ์เป็นครั้งคราวระหว่าง 1 พ.ย.64 - 28 ก.พ.65 ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ในบางปัญหาก็แก้ไขปัญหาให้ได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ 
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานของสหกรณ์ ในปี 2565 ต่อไป 
 
ที่ประชุม  ................................................................................................................................................  
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เรื่องท่ี 3.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564 

เลขานุการฯ ตามแผนกลยุทธ์ ปี 2564 – 2568 ได้กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564 ซึ่งการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ สอ.วด. จึงได้ดำเนินการตามที่
สามารถดำเนินการได้ ผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้ 
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วงเงิน 

(บาท)

1. สหกรณ์มสีถานะทางการเงิน 1. สมาชิกมคีวามเชื่อมัน่และ 1. จัดท ารายงานประจ าปี 1 ครั้ง             50,000 ผู้จัดการ จัดท ารายงานประจ าปีแล้วเมือ่วันที่ 19 ก.พ.64

และการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง

ยั่งยืน

ศรัทธาในความมัน่คงของสหกรณ์ 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลการ

ด าเนินงาน หรือข่าวสารของสหกรณ์

2 เดือน/ครั้ง              6,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ด าเนินการเป็นประจ าทุก 2 เดือน

3. ศึกษาและพิจารณาการจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปี

การจ่ายเงินปันผล และ

เฉลี่ยคืนเป็นไปตาม

ความเหมาะสมและไม่

เกินที่กฎหมายก าหนด

                 -   คณะท างานพิจารณา

จัดสรรก าไรสุทธิ

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนพิจารณา

4. โครงการสหกรณ์พบสมาชิก เพื่อ

แถลงผลการด าเนินงาน และรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิก

1 ครั้ง / ปี           200,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. ด ารงความมัน่คงทางการเงิน 

ด้วยการรักษาอัตราส่วน หนี้สิน : 

ทุน ไมเ่กิน 1.50 เท่า และเพิ่มทุน

ส ารองจากการจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีไมน่้อยกว่าร้อยละ 10

1. จัดให้มรีะบบประเมนิความ

เข้มแข็งทางการเงินทั้งโครงสร้าง

ทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

 ประสิทธิภาพในการท าก าไร 

คุณภาพสินทรัพย์ การป้องกันความ

เสี่ยง และการเจริญเติบโต

มรีะบบการประเมนิที่

ได้มาตรฐาน

          150,000 ฝ่ายจัดการ/ผู้จัดการ   

(จ้างผู้สอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีได้ประเมนิตามแบบที่ก าหนด

2. ก ากับดูแลอัตราส่วน หนี้สิน : ทุน

 ทุกเดือน

ไมเ่กิน 1.50 เท่า                  -   ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการฯ ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

โดยหนี้สินต่อทุน ณ 31 ธ.ค.64 อยู่ที่ร้อยละ 1.27

3. จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง

เพิ่มขึ้น

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 10                  -   คณะท างานพิจารณา

จัดสรรก าไรสุทธิ

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนพิจารณา โดย

จัดสรรทุนส ารองร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ

แผนปฏิบัติงาน ตามแผนกลยุทธ์

ประจ าปี 2564

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ
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วงเงิน 

(บาท)

3. สมาชิกใหมม่จี านวนเพิ่มมากขึ้น

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี

1. จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกเพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิกใหม ่โดยมี

กลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นข้าราชการ

ใหม ่นักเรียนทหารที่จะจบ

การศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ 

รร.สสท.สสท.ทร.  และ  รร.นร. 

รวมทั้งพนักงานราชการสมคัรเป็น

สมาชิกสมทบเพื่อการออม (ปีละ 1 

ครั้ง)

สมาชิกใหมเ่พิ่มขึ้น ปีละ

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 1  

และมรีะบบการ

ประเมนิที่ได้มาตรฐาน

            25,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ แต่ในปี 64 มจี านวน

สมาชิกเพิ่มขึ้น 383 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49 

จากจ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 63 ซึ่งมจี านวน 

15,333 คน

2. ออกแบบ จัดท า และ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสมคัร

สมาชิก ผ่านสื่อในลักษณะต่าง ๆ 

เพื่อประชาส้มพ้นธ์อย่างต่อเนื่อง

มรีะบบการประเมนิที่

ได้มาตรฐาน

 - คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

4. รูปแบบการให้บริการทาง

การเงินมคีุณภาพ มคีวาม

หลากหลาย ทันสมยั ตรงต่อความ

ต้องการของสมาชิก

1. มรีะบบการจัดล าดับให้บริการแก่

สมาชิกที่ทันสมยั

สมาชิก             10,000 ฝ่ายจัดการ ได้จัดท าระบบคิว เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

สมาชิกเมือ่ ส.ค.64

5. แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อ

เพิ่มช่องทางให้เกิดรายได้ให้แก่

สหกรณ์

1. ลงทุนภายนอกตามที่กฎหมาย

สหกรณ์ก าหนด

ไมน่้อยกว่า 2 โครงการ             50,000 คณะอนุกรรมการการ

ลงทุน

1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ตามค าสั่ง 

สอ.วด. ที่ 30/2564 ลง 11 ส.ค.64 (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 1)

2.ฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยประเภท 6 เดือน จ านวน 100 ล้าน

บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.95 ต่อปี (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 2)

3.พันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ รุ่น

 10 ปี จ านวน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อย

ละ 2.20 ต่อปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
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วงเงิน 

(บาท)

4.ฝากประจ าชมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยประเภท 3 เดือน จ านวน 100 ล้าน

บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 4)

2. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ไมน่้อยกว่า 1 โครงการ                  -   คณะอนุกรรมการการ

ลงทุน

1.สค.รน.กู้ยืมเงิน จ านวน 200 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ระยเวลา 12 เดือน 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2.สอ.กฝร.กู้ยืเงิน จ านวน 90 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. สหกรณ์มรีะบบการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพตามหลัก

1. สหกรณ์มรีะบบบริหารจัดการ

ที่ทันสมยัมปีระสิทธิภาพภายใต้

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี

1 ครั้ง             12,000 คณะอนุกรรมการ

นโยบายและแผน

ได้ด าเนินการแล้วเมือ่ ธ.ค.64

ธรรมาภิบาล และมกีารพัฒนา

ระบบที่ทันสมยัเหมาะกับสภาวะ

แวดล้อมตามห้วงเวลา

หลักธรรมาภิบาล 2. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

ให้บริการแก่สมาชิก

สมาชิก                  -   คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

1. สอ.วด.มบีริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิ

เอท จ ากัด โดยน.ส.คณพิชญ์  นาคคง เป็นผู้

ตรวจสอบกิจการประจ าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31

 ธ.ค.64 และรายงานผลการตรวจสอบ ให้แก่ 

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.ทราบเป็น

ประจ าทุกเดือน

2. สอ.วด.ม ีน.ส.สุกัญญา  พัชรีกร จากบริษัท 

ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64 ตามวงรอบ

การตรวจสอบ 4 เดือนครั้ง และจะรายงาน

ความเห็นของผู้สอบบัญชีประจ าปี
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4. ตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบ

สหกรณ์ให้มคีวามทันสมยัเป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด

2 - 3 ระเบียบ/ปี                  -   คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

มกีารแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.วด.จ านวน 1 

ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วยเงินสงเคราห์

พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2564 และยังมี

ระเบียบอีก 2 ฉบับ ที่ได้เสนอร่างต่อที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.แล้ว อยู่ระหว่าง

รอการพิจารณา ได้แก่ ร่างระเบียบ สอ.วด.ว่า

ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อ

ร้องเรียนของสมาชิก และร่างระเบียบ สอ.วด.ว่า

ด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท างาน แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

5. จัดท าระบบควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงโดยมี

คณะท างานเฉพาะในการด าเนินการ

และประเมนิผล

ปีละ 2 ครั้ง             10,000 คณะกรรมการด าเนินการ

 (รอคณะกรรมการ

ด าเนินการมอบหมาย)

1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ตาม

ค าสั่ง สอ.วด.ที่ 23/2564 ลง 22 ม.ิย.64 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 1)

2.จัดท าแผนการควบคุมภายใน สอ.วด. และ

ได้รับอนุมตัิแผนดังกล่าวจากคณะกรรมการ

ด าเนินการ สอ.วด. เรียบร้อยเมือ่ 17 ก.ย.64 (สิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 2)

3.คณะกรรมการด าเนินการมมีติเห็นชอบให้

คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน เป็นผู้ตรวจ

ประเมนิตามแผนการควบคุมภายใน สอ.วด. 

ประจ าปี 2564
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4.คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ได้ประเมนิ

การรควบคุมภายในของ สอ.วด. ประจ าปี 2564 

ตามแผนควบคุมภายในของ สอ.วด. เรียบร้อยแล้ว

 ได้คะแนน 2.17 (คะแนนเต็ม 3) สรุปได้ว่า มี

การควบคุมภายในที่ดีแต่มขี้อบกพร่องต้อง

ปรับปรุง ซึ่งจะชี้แจงให้กรรมการด าเนินการ 

สอ.วด. ทราบใน 28 ม.ค.65 โดยมรีายละเอียด

สรุปผลการประเมนิตามเอกสารที่แนบ (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 3)

6. การตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบความโปร่งใส 

เป็นไปตามระเบียบ 

และข้อบังคับ

          200,000 ผู้ตรวจสอบกิจการ คุณคณพิชญ์  นาคคง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ได้

เข้าตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุกเดือน และ

รายงานให้ที่ประชุมทราบ

7. การตรวจสอบภายในด้าน

กฎหมายป้องกัน และปราบปราม

การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสูง (ปปง.)

ปีละ 1 ครั้ง           100,000 ผู้ตรวจสอบภายในด้าน 

ปปง.

การตรวจสอบภายในด้าน ปปง. ของปี 2564 จะ

ด าเนินการภายในปี 2565

8. จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่นประจ าปี

2 รางวัล/ปี             20,000 ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ให้มคีวาม

เหมาะสมยิ่งขึ้น

2. สหกรณ์มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมยัตอบสนองต่อ

ความต้องการของสมาชิก

1. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพิ่มหมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนที่และ

ปรับปรุงระบบตอบรับ

อัตโนมตัิ

            30,000 เจ้าหน้าที่ระบบ

สารสนเทศ

อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว
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2.จัดท าระบบการยื่นแบบค าร้องขอ

กู้ Online

ศึกษาและเตรียมการ

โดยคณะท างาน

 - คณะกรรมการด าเนินการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว

3. จัดท าระบบประชาสัมพันธ์ ผ่าน

สื่อ Social Networks

ศึกษาและเตรียมการ

จัดท าแอฟพลิเคชั่นไลน์

ของสหกรณ์โดย

คณะท างาน

 - คณะกรรมการด าเนินการ มแีอฟพลิเคชั่นไลน์โดยใช้ชื่อ @wangdermcoop

3. มสีถานที่ปฏิบัติงานที่สร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและ

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ท างานของสหกรณ์

1. โครงการปรับปรุงสถานที่และ

ส านักงาน                            

 1.1 จัดหาสถานที่เก็บเอกสารของ

สหกรณ์                              

 1.2 ปรับปรุงช่องให้บริการ

ส านักงาน

ได้สถานที่จัดเก็บ

เอกสารสหกรณ์ใหมใ่นปี

 2564 มเีครื่องมอืใน

การประเมนิการ

ให้บริการ

          200,000 ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการมมีติให้มสีถานที่ตั้งอยู่ที่เดิม

2. ศึกษาเตรียมการจัดหาสถานที่

ส าหรับสร้างส านักงานใหม่

ได้ต าบลที่ตั้งสหกรณ์

ใหมใ่นปี 2564

                 -   คณะกรรมการนโยบาย

และแผน/ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมมีติให้มสีถานที่ตั้งอยู่ที่เดิม

4. กรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์มคีวามรู้ความสามารถ

ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์

ตามหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาบุคลากร -จัดอบรมทาง

จริยธรรมเจ้าหน้าที่

1 ครั้ง             50,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ
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2. จัดการอบรมคณะกรรมการฝ่าย

จัดการเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลใน

สหกรณ์

1 ครั้ง             25,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

3. จัดส่งกรรมการ ผู้จัดการ และ

รองผู้จัดการเข้ารับการศึกษา

หลักสูตรการเงิน การบัญชี และการ

บริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ 

และผู้จัดการสหกรณ์

1 - 3 คน/ปี             50,000 คณะกรรมการ/ฝ่าย

จัดการ

จัดส่งกรรมการและที่ปรึกษา จ านวน 2 คน เข้า

รับการอบรม ได้แก่ พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์  

และ น.อ.ปรีชา  ตันติรักส์

4. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

หลักสูตรเฉพาะทาง

2 - 3 หลักสูตร/ปี           100,000 ฝ่ายจัดการ เข้าอบรมการก ากับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน

ได้แก่ นายธานี  ท้วมสากล และ นายพุทธชาติ  

สาสตร์นอก

5. จัดสัมมนาระหว่างกรรมการ ฝ่าย

จัดการ และผู้แทนสมาชิก (ไม่

เกี่ยวกับการสัมมนาของเจ้าหน้าที่)

2 ครั้ง           500,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

6. จัดให้ม ีJob description และ 

job specification ของบุคลากรทุก

ต าแหน่ง

แล้วเสร็จ                  -   ฝ่ายจัดการ จัดท าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

5. สหกรณ์มเีครือข่ายและความ

ร่วมมอืกับสหกรณ์และสถาบัน

การเงินอื่น ทั้งในด้านการบริหาร

1. จัดส่งผู้แทนกรรมการด าเนินการ

และ จนท. เข้าร่วมสัมมนาระหว่าง 

8 สหกรณ์ในกองทัพเรือ

1 ครั้ง           150,000 คณะกรรมการ

ด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

จัดการการเงิน และด้านองค์ความรู้ 2. จัดส่งผู้แทนกรรมการด าเนินงาน

และ จนท. เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ร่วมกับสันนิบาต และชุมนุมสหกรณ์

ภายนอก

1 ครั้ง             10,000 คณะกรรมการ

ด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ

ได้จัดส่ง 1. พล.ร.ต.ไพโรจน์  เฟื่องจันทร์ ประชุม

สันนิบาด 2. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ ประชุม    

 ช.น.ส.ท. 3. พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ 

ประชุม ชสอ.
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3. สมาชิกรักการออมทรัพย์ 

สามารถบริหารจัดการเงินของ

ตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง

1 สมาชิกมคีวามรู้ความเข้าใจใน

การวางแผน บริหาร จัดการ

การเงินของตนเอง และครอบครัว

ตามแนวเคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดการบรรยายให้ความรู้แก่

สมาชิกเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ

ทางการเงิน

1 ครั้ง           200,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ

สมาชิกในการวางแผน บริหาร 

จัดการการเงินของตนเอง และ

ครอบครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง

2 เดือน/ครั้ง             20,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ใน

รูปแบบต่าง ๆ

1. โครงการออมเงินจากเงินกู้ฝากไว้

กับสหกรณ์โดยสมคัรใจ

โครงการน าร่องในปี 64                  -   ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว

2. โครงการเงินออมโดยการหัก ณ 

ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์

ร้อยละ 1 ของจ านวน

สมาชิก

                 -   ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว

3. โครงการรับฝากเงินนอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง             60,000 ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว
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4. สมาชิกเข้าใจในหลักการและ

อุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้ง

ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

1. สมาชิกมสี่วนร่วมในกิจกรรม

หลักของสหกรณ์ในทุกโอกาส

1. จัดท าประชาสัมพันธ์สหกรณ์

อย่างต่อเนื่อง

เดือนละ 1 ครั้ง                  -   ฝ่ายจัดการ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมลูและกิจกรรม

ต่าง ๆ ต่อสมาชิกเป็นประจ าโดยผ่านช่องทาง ๆ 

website และ facebook ของสหกรณ์

ของสหกรณ์ 2. จัดท าช่องทางรับความคิดเห็น

ของสมาชิก

สมาชิกสามารถแสดง

ความคิดเห็นตาม

ช่องทางต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ได้

                 -   ฝ่ายจัดการ มตีู้รับความคิดเห็นภายในสหกรณ์

5. สมาชิกได้รับประโยชน์และ

พึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ

1. สมาชิกได้รับประโยชน์และพึง

พอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ

1. จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริมแก่

สมาชิกและครอบครัว

2 ครั้ง             60,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 1 ครั้ง  ไมเ่กิน 

2,500,000 

จัดสรรจากก าไร

คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

พิจารณาให้ทุนบุตรสมาชิกจ านวน 747 คน เป็น

จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,337,000 บาท ซึ่งได้โอนเงิน

ให้แก่สมาชิกเมือ่ 15 ต.ค.64

3. เงินสวัสดิการรับขวัญบุตรใหม่ สมาชิกทุกคนที่ขอรับ

เงินสวัสดิการรับชวัญ

บุตรเกิดใหม่

 รายละ 1,000 

จัดสรรก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน เนื่องจากทุน

สาธารณประโยชน์ในปี 2564 มไีมเ่พียงพอ

4. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ของ

สมาชิกที่เสียชีวิต

 10,000 - 

50,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด) จัดสรร

จากก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ แก้ไขระเบียบ โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

สงเคราะห์จากเดิมไมเ่กินรายละ 50,000 บาท 

เป็นรายละไมเ่กิน 100,000 บาท

5. เงินสงเคราะห์กรณีบุคคลใน

ครอบครัวเสียชีวิต

สมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับ

เงิน

 2,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด) จัดสรร

จาก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ ด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด
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6. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกนอน

รักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกินกว่า

 10 วัน

สมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับ

เงิน

 1,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด) จัดสรร

จากก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ ด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด

7. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก

ประสบภัยพิบัติ

สมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับ

เงิน

 3,000 - 10,000 

(ตามระเบียบ

สหกรณ์ก าหนด) 

จัดสรรจากก าไร

ฝ่ายจัดการ ด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด

2. สมาชิกได้รับการช่วยเหลือใน

กรณีรับสภาพหนี้แทนผู้กู้ที่

1. โครงการปรับโครงสร้างหนี้ ด าเนินการโดยต่อเนื่อง  - คณะอนุกรรมการปรับ

โครงสร้างหนี้

-ไตรมาสที่ 1 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 83 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 32,101,993 

บาทเหมาะสม และเป็นธรรม -ไตรมาสที่ 2 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 100 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 38,258,445 

บาท-ไตรมาสที่ 3 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 99 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 38,405,941 

บาท-ไตรมาสที่ 4 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 102 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 39,305,070 

บาท2. โครงการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้

ค้ าประกัน

ด าเนินการโดยต่อเนื่อง  4,200,000 

จัดสรรจากก าไร

คณะอนุกรรมการกองทุน

ช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน

-ไตรมาสที่ 1 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 25 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 735,064 บาท

-ไตรมาสที่ 2 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 36 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 872,628 บาท

-ไตรมาสที่ 3 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 36 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 872,628 บาท

-ไตรมาสที่ 4 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 41 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 936,679 บาท
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6. สหกรณ์มบีทบาทในการ

สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคม

1. สหกรณ์มโีครงการเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมสี่วนร่วมใน

1. โครงการช่วยเหลือและบรรเทา

ทุกข์สถานสงเคราะห์คนชรา

อย่างน้อย 1 ครั้ง             30,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

กิจกรรมของชุมชน 2. โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา 

และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก

นักเรียนยากจน

อย่างน้อย 1 ครั้ง             30,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

3. โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 โครงการ  20,000 จัดสรร

จากก าไรสุทธิ)

ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ
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เรื่องท่ี 3.5 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

เลขานุการฯ ตามข้อบั งคับสหกรณ์ ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ .ศ.2563 ข้อ 78 (8) ให้ อำนาจ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ฯ ซึ่งในปี 2564 
คณะกรรมการดำเนินการได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วังเดิม จำกัด จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย  
เงินสงเคราะห์พิเศษกรณสีมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2564 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
ว่าด้วย  เงินสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิต  

พ.ศ. 2564 
___________________ 

 

 อาศั ยอำนาจตามความในข้อบั งคับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ วั งเดิ ม จำกั ด พ.ศ.2563 ข้ อ 78 และข้ อ 111  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และ
ครั้งที ่7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จึงให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ดังต่อไปนี้  
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย เงินสงเคราะห์พิเศษกรณี
สมาชิกเสียชีวิต  พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย เงินสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิก
เสียชีวิต พ.ศ.2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
   บรรดาความในระเบียบ คำสั่ง และคำชี้แจงอ่ืนใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม  จำกัด 
   “การเสียชีวิต” หมายถึง  การเสียชีวิตทุกกรณี  เว้นการเสียชีวิตที่เกิดจากการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง  หรือกระทำต่อตนเอง 
   “การเสียชีวิตจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” หมายถึง การทำความผิดอาญาจนศาลมีคำ
พิพากษาถงึที่สุดให้จำคุกหรือประหารชีวิต 
   “เงินสงเคราะห์พิเศษ”  หมายถึง  เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิ ม จำกัด  จ่ายจากทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ  และช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
   “ผู้มีสิทธิรับเงิน”  หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด หรือบุคคลตามพินัยกรรม หรือทายาทตามกฎหมาย ตามลำดับ 
 

/ข้อ 5.วัตถุประสงค์... 
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  ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของเงินสงเคราะห์พิเศษ  เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ครอบครัวของ
สมาชิก   
  ข้อ 6. เงินสงเคราะห์พิเศษที่จ่ายกรณีสมาชิกเสียชีวิตให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินดังนี้ 
   6.1 เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี จ่าย 10,000 บาท 
   6.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จ่าย 20,000 บาท 
   6.3 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จ่าย 40,000 บาท 
   6.4 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จ่าย 60,000 บาท 
   6.5 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี จ่าย 80,000 บาท 
   6.6 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จ่าย 100,000 บาท 
   6.7 การหมดสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์พิเศษต่อเมื่อขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 39 ยกเว้นการตายตามข้อ 39 (1) หรือตามข้อบังคับที่มีการแก้ไขใหม ่
  ข้อ 7. ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์พิเศษ 
   7.1 ผู้ที่มีชื่อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสหกรณ์  หรือบุคคลตาม
พินัยกรรม หรือทายาทตามกฎหมาย ตามลำดับ 
   7.2 หากผู้ที่มีชื่อตามที่ ระบุ ไว้ใน  ข้อ 7.1 ไม่สามารถรับเงินได้ด้วยกรณี ใด ๆ ก็ตาม  
ให้ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล เป็นผู้มีสิทธิได้รับแทนเพ่ือเข้ากองมรดก 
  ข้อ 8. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ 7 แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ  เพ่ือ
ขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารตามข้อ 9 ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต เมื่อพ้นกำหนดนี้
แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์พิเศษ (ยกเว้นกรณีมีการฟ้องร้องในศาลเกี่ยวกับมรดกหรือทายาท) ใน
กรณีท่ีใช้สำเนาเป็นหลักฐานเอกสาร ต้องให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินตามข้อ 7 รับรองสำเนาถูกต้อง 
   เมื่อประธานกรรมการดำเนินการ อนุมัติเงินสงเคราะห์พิเศษให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามข้อ 7  ให้
ผู้จัดการสหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามข้อ 7  ทราบ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการดำเนินการอนุมัติ และหากผู้มีสิทธิรับเงิน ตามข้อ 7 ไม่มารับเงินภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ให้
การอนุมัติเงินสงเคราะห์พิเศษเป็นอันยกเลิก เว้นแต่หากมีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  ข้อ 9. หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษ 
   9.1 รายงานการขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษ  ตามแบบฟอร์มที่สหกรณก์ำหนด 
   9.2 สำเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
 
 

/9.3 สำเนาทะเบียนบ้าน... 
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   9.3 สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
   9.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือคำสั่งศาลเกี่ยวกับ
พินัยกรรม ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
   9.5 เอกสารที่ทางราชการรับรองการสอบทายาท 
  ข้อ 10. กรณีสมาชิกที่ เสียชีวิตมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์  ให้สหกรณ์นำเงินสงเคราะห์พิเศษที่จะจ่าย  
มาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น  สหกรณ์อาจพิจารณาผ่อน
ผันให้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ 11. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้ที่มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 12. ให้ผู้จัดการสหกรณ ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
                          ประกาศ          ณ          วนัที่            23            กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 
                                                    (ลงชื่อ)     พลเรือโท วาสเทพ  แพทยานนท์ 
                                                 (วาสเทพ  แพทยานนท์) 
                           ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
 

 
 
 
ที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
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เรื่องที่ 3.6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 

เลขานุการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินงานมาครบรอบปีที่  39 แล้ว โดยในปี 2564  
ที่ผ่านมา สหกรณ์ของเราได้มีพัฒนาการเจริญเติบโตด้วยดีมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากรายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งตามมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2563 ได้เลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.วด.  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการ สอ.วด. สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.64 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 
 

 
 
เรื่องที่ 4.1 งบการเงิน ประจำปี 2564 

เลขานุการฯ นายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร จาก บริษัท สำนักบัญชีทองเอก 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบ
บัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงให้ 
ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ผู้สอบบัญชี ชี้แจง งบการเงิน ประจำปี 2564 
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เรื่องท่ี 4.2 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 

เลขานุการฯ ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 
 

ลำดับ รายการ ปี 2564 
บาท % 

 กำไรสุทธิ 307,843,106.99 100.00 
1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 30,784,310.70 10.00 
2 เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 

สามหมื่นบาท 
30,000.00 0.01 

3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชำระแล้วในอัตราร้อยละ 6 216,045,479.00 70.18 
4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชกิตามส่วนดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ 9.25 40,459,862.00 13.15 
5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 7,988,000.00 2.59 
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี

อยู่ในวันสิ้นปี 
100,000.00 0.03 

7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 12,335,455.29 4.01 
8 เป็นทุนเพื่อขยายกิจการ 100,000.00 0.03 

 

 หากจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามที่เสนอข้างต้นจะมีผล ดังนี้ 
1. กลับคืนและเป็นผลประโยชน์ของสมาชิก                   97.40 % เป็นเงิน    299,825,106.99 บาท 
 (เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสำรอง 
 ทุนรักษาระดับอัตราปันผล เป็นทุนเพือ่ขยายกิจการ)  
2. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่    2.59 %  เป็นเงิน    7,988,000.00 บาท 
3. บำรุงสันนิบาตสหกรณ์    0.01 % เป็นเงิน        30,000.00 บาท 
  รวมการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี                           100.00 % เป็นเงิน  307,843,106.99 บาท 
 

กลับค นและเป นผลประโยชน์ องสมาชิก เป น องกรรมการและเจ้าหน้าที บ ารุงสันนิบาตสหกร ์

 
 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

กลับคืนและเป็นผลประโยชนข์องสมาชิก 
97.40% 

เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
2.59% 

บำรุงสันนิบาตสหกรณ์ 
0.01% 
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เรื่องท่ี 4.3   แผนงานประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2565 

เลขานุการฯ   แผนงานประจำปี 2565 มีดังนี้ 
   1. รับสมาชิกเพ่ิม        400 ราย 
   2. ทุนเรือนหุ้น              240,000,000.00 บาท 
   3. จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก           1,200,000,000.00 บาท 
   4. รับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิก                  180,000,000.00 บาท 
   5. สนับสนุนกิจกรรม และสาธารณกุศลต่าง ๆ              12,000,000.00 บาท 

  

ประมาณการรายรับ ประจำปี 2565 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
ประมาณการ จริง ประมาณการ 

1.ดอกเบี้ยรับ 
 
2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
3.รายได้อื่น 

467,500,000.00 
 

50,000.00 
2,710,000.00 

472,706,923.79 
 

38,300.00 
3,263,265.34 

481,960,000.00 
 

40,000.00 
1,624,000.00 

-เงินให้กู้สมาชิก และสหกรณ์อื่น 
-ฝากธนาคาร ช.น.ส.ท. ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร 
-รับจากสมาชิกใหม่ 
-ผลตอบแทนหุ้น ชสอ.และ ช.น.ส.ท. 
-รางวัลสลากออมสิน 
-ค่าธรรมเนียมชำระหน้ีก่อนกำหนด 
-อื่น ๆ 

รวม 470,260,000.00 476,189,462.29 483,624,000.00  
 

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2565 
 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
ประมาณการ จริง ประมาณการ 

1.ดอกเบี้ยจ่าย 
2.บำเหน็จเจ้าหน้าท่ีและ
เงินชดเชย 
3.ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สำนักงานและค่าตัดจ่าย 
4.หน้ีสงสัยจะสูญและ 
หน้ีสูญ 
 
5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
เจ้าหน้าท่ี 
6.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ี 
7.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
8.งบสำรอง 

150,300,000.00 
1,500,000.00 

 
950,000.00 

 
3,000,000.00 

 
 

8,673,000.00 
 

750,000.00 
 

10,189,000.00 
1,000,000.00 

146,353,189.33 
895,080.00 

 
816,749.72 

 
1,267,587.30 

 
 

8,097,827.55 
 

292,756.15 
 

9,623,665.25 
999,500 

148,000,000.00 
1,600,000.00 

 
950,000.00 

 
3,000,000.00 

 
 

9,255,000.00 
 

650,000.00 
 

10,812,680.00 
1,000,000.00 

-เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากฯ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าท่ีฯ ตาม
ระเบียบ 
-เพื่อเป็นค่าเสื่อมราคาตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542 
-เผื่อหน้ีสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  
 
  
     จากงบประมาณปี 2565 ท่ีขออนุมัติไว้ 
 
 
 

รวม 176,362,000.00 176,168,673.65 175,267,680.00  

ประมาณการรายรับสงูกว่ารายจ่าย                                308,356,320.00 
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 อตั้งงบประมา 

ประมา การ จา่ยจริง คงเหล อ ปี 2565

1.หมวดค่าใช้จา่ยเกี ยวกับเจา้หน้าที  

1.1  เงินเดือน                              7,270,000.00 6,980,290.00 289,710.00 7,694,000.00 -เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สอ.วด.20 คน

1.2  เงินเพิ่มค่าครองชีพ 378,000.00 352,903.00 25,097.00 396,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่ สอ.วด.

1.3  ค่าล่วงเวลา                            180,000.00 178,578.55 1,421.45 400,000.00 -เจ้าหน้าที่ 20 คน ข้าราชการ 5 คน 

1.4  ค่ารักษาพยาบาล 120,000.00 54,753.75 65,246.25 120,000.00 -เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ตามระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

1.5  ค่าเล่าเรียนบุตร 40,000.00 19,228.25 20,771.75 40,000.00 -เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2556

1.6  เงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม 180,000.00 114,626.00 65,374.00 180,000.00 -เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

1.7  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 4,800.00 200.00 5,000.00 -เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537

1.8  ค่าเครื่องแบบ 200,000.00 200,000.00 0.00 120,000.00 -ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ 20 คน

1.9  ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 300,000.00 192,648.00 107,352.00 300,000.00 -เพื่อร่วมสัมมนา 8 สหกรณ์ใน ทร.150,000

-จัดอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 50,000

-เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 100,000 บาท

รวม 8,673,000.00 8,097,827.55 575,172.45 9,255,000.00

2.ค่าใช้จา่ยเกี ยวกับอาคารสถานที 

2.1  ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 30,000.00 4,854.00 25,146.00 30,000.00 -เพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน

2.2  ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 15,646.00 4,354.00 20,000.00 -ค่าโทรศัพท์ TOT,และ และค่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ าส านักงาน 

2.3  ค่าบริการรายปี      500,000.00 272,256.15 227,743.85 500,000.00 -ค่าบริการดูแลระบบสหกรณ์ฯ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

-ค่าโดเมนอินเตอร์เน็ต

-ค่า line@

2.4  ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านักงาน 200,000.00 0.00 200,000.00 100,000.00 -ค่าปรับปรุงตกแต่งส านักงาน 100,000 บาท

รวม 750,000.00 292,756.15 457,243.85 650,000.00

ประมา การรายจา่ย ปี 2565
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3.ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

3.1 ค่าตอบแทน (ที่ปรึกษา) 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 ที่ปรึกษา 13 คน ๆ ละ 150,000 บาท            

3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  3,060,000.00 3,033,190.00 26,810.00 3,000,000.00 -ค่าสถานที่,ค่าอาหาร,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ

-จับฉลากของขวัญในวันประชุมใหญ่

-ของขวัญแก่สมาชิกทุกท่าน

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมย่อยผู้แทนสมาชิก

-ค่าจัดท ารายงานประชุมใหญ่

3.3 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน 640,800.00 -ข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน 8 คน (53,400x12)

3.4 ค่าเบี้ยประชุม 1,260,000.00 -เพื่อจ่ายแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการติดต่องานและร่วมประชุม

3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ 1,800,000.00 1,543,303.00 256,697.00 175,000.00 -ค่าพาหนะ 

-อื่นๆ 

3.6 ค่าเช่าที่พัก 180,000.00 2,800.00 177,200.00 50,000.00 -ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พัก กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ อบรมสัมมนา

3.7 ค่ารับรอง 340,000.00 152,680.00 187,320.00 300,000.00 -เป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มแก่กรรมการด าเนินการ,

  ที่ปรึกษา,ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มาติดต่อประสานงาน

  ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ผู้ตรวจสอบบัญชี

  และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.8 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 320,000.00 240,576.89 79,423.11 320,000.00 -ซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์และจัดท าคู่มอืระบบบัญชีและระบบสารสนเทศ

3.9 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 80,000.00 68,765.70 11,234.30 80,000.00

3.10 ค่าไปรษณียากร 40,000.00 26,085.78 13,914.22 40,000.00

3.11 ค่าจัดท าเอกสารประชุม 100,000.00 69,669.73 30,330.27 100,000.00 -ค่าถ่ายเอกสารตามมเิตอร์เครื่องถ่ายเอกสารและค่าจัดท าเอกสารประชุม

3.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,600.00 44,940.00 660.00 45,600.00 -ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญาเช่าถึง สิงหาคม 2566

3.13 ค่าสอบบัญชี 130,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 -ค่าจ้างผู้สอบบัญชี

รายการ ปี 2564
เหตุผลและความจ าเป น

สหกรณ
์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                               - 101 -                             รายงานกิจการประจำปี 2564 ปีท่ี 39   



 

 
   

 อตั้งงบประมา 

ประมา การ จา่ยจริง คงเหล อ ปี 2565

3.14 ค่าตรวจสอบกิจการ 128,400.00 128,400.00 0.00 161,280.00 -ค่าจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ

3.15 ค่าตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -ค่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย (ปปง.)

3.16 ค่าท าความสะอาด 165,000.00 163,620.00 1,380.00 171,000.00 -เพื่อเป็นค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน

3.17 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 300,000.00 533,032.00 -233,032.00 600,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายด าเนินคดี

3.18 ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 630,000.00 20,800.00       609,200.00 600,000.00 -ค่าใช่จ่ายในการสัมมนาสมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ 

-กรรมการ ผู้จัดการและรองผู้จัดการ เข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา 

3.19 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 324,000.00 -เพื่อประชาสัมพันธ์นอกสถานที่

3.20 ค่าใช้จ่ายในการแจกทุนการศึกษา 70,000.00 -               70,000.00 70,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในวันแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

3.21 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 240,000.00 230,341.15      9,658.85 240,000.00 -ค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อประสานงานแก่ กรรมการ,ที่ปรึกษา,เจ้าหน้าที่ 

3.22 ค่าใช้จ่ายครบรอบวันก่อตั้ง สอ.วด. 100,000.00 94,367.00       5,633.00 120,000.00 -เป็นค่าใช่จ่ายจัดงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบของ สอ.วด.

3.23 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 9,278.00 722.00 15,000.00 - เพื่อซื้อสิ่งของลักษณะคงทนถาวร  แต่มรีาคาต่อหน่วยไมม่ากนัก

3.24 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 40,000.00 10,000.00 50,000.00 -ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายในการโอนเงินผ่านระบบ ttb click

3.25 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 350,000.00 250,816.00 99,184.00 250,000.00 - ค่าจัดเลี้ยงปีใหม ่

- ค่าพวงหรีด,ค่าดอกไม,้ค่าของเยี่ยมไข้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโควิด19 

- อื่นๆ

3.26 ค่าใช้จ่ายสาธารณประโยชน์ 891,000.00

รวม 10,189,000.00 9,623,665.25 1,456,334.75 10,812,680.00

4.งบลงทุน     

4.1 เครื่องใช้ส านักงาน 700,000.00 337,427.00 362,573.00 600,000.00      - ซื้อทดแทนเครื่องใช้ส านักงานเดิมที่มอีายุการใช้งานมานาน และเสื่อมสภาพ

  จากการใช้งานซึ่งอาจเกิดปัญหาในการให้บริการข้อมลูของสหกรณ์ในภาพรวม

4.2 ระบบงานสหกรณ์ 4,500,000.00    - ระบบปฏิบัติการ สอ.วด.

รวม 700,000.00 337,427.00 362,573.00 5,100,000.00
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5.งบส ารอง                               1,000,000.00 999,500.00 500.00 1,000,000.00

รวม 1,000,000.00 999,500.00 500.00 1,000,000.00

รวมทั้งสิ้น 21,312,000.00 19,351,175.95 2,851,824.05 26,817,680.00

หมายเหตุ

(1) งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมตัิแล้ว  หากหมวดใดมคีวามจ าเป็นและขอตั้งงบประมาณไว้ไมพ่อให้ถัวจ่ายกับหมวดอื่นได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องไมเ่กิน

     ประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมตัิไว้

(2) กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม ่ขออนุมตัิใช้จ่ายได้ไมเ่กิน 20 % ของงบประมาณรายจ่ายประเภทนั้นๆ 

(3) การจ่ายค่าล่วงเวลา ข้อ 1.3 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายของกรมแรงงาน โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสม

(4) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ข้อ 3.26 ค่าใช้จ่ายสาธารณประโยชน์ ขออนุมตัิจาก

       ข้อ 2.4 ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านักงาน 200,000.00      

       ข้อ 3.18 ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 591,000.00      

       ข้อ 3.15 ค่าตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย 100,000.00      

891,000.00      
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เรื่องที่ 4.4 การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ค้างจ่ายนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง  

เลขานุการฯ การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง 
  ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406/ว.025758 ลงวันที่ 25 ส.ค.40  

เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานข้อ 3 
ความว่า “เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียด  
ว่าเป็นของสมาชิกผู้ ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับ ทำให้สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่าย 
เป็นเวลานาน 5 ปี หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิกทราบ 
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์  
โดยระบุให้ชัดเจนในประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกมารับเงิน 
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าว เข้าเป็นเงินสำรองต่อไป การโอนเงิน 
ปิดบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายจำนวนดังกล่าวในบัญชีเงินสำรอง ต้อง เปิดเผย
ข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย” 

  ในปี 2559 มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งไม่มีผู้มาติดต่อขอรับเงิน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน
ปันผล 1,236 บาท ซึ่งทาง สอ.วด. จะติดประกาศรายชื่อให้สมาชิกทราบที่สำนักงาน สอ.วด. และ
ทาง Website http://www.wangdermcoop.com Line และ Facebook สอ.วด. ตั้งแต่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยสมาชิกขอรับเงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
หากพ้นกำหนดนี้แล้ว สอ.วด.จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะโอนเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.วด.ต่อไป 
 

 

เงนิปันผลและเฉลี่ยคืน ค้างนานเกนิ 5 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ที่ เลขสมาชิก ยศ-ชื่อ-สกุล เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน รวม 
1 5588 จ.ต.ธวัชชัย  ศรัทธาบุญ 1,236 0.00 1,236.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,236.00 

 
 

 
ที่ประชุม ………………...................……………………………………………………………………. 
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เรื่องที่ 4.5 กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 

เลขานุการฯ   ตามข้อบังคับ สอ.วด. ข้อ 17 กำหนดว่า ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค้ำประกัน สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนด 
ดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของ
สหกรณ์ พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถขอกำหนดวงเงินกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  สอ.วด.  
มีทุนเรือนหุ้น 3,734,413,530 บาท และทุนสำรอง  498,263,896.51 บาท รวมเป็นเงิน 
4,232,677,426.51 บาท สามารถขอกำหนดวงเงินกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ไม่เกิน 
6,349,016,139.77 บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)  

   โดยในปี 2564 ที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดวงเงินกู้ ยืมไว้ไม่เกิน 300,000,000 บาท  
(สามร้อยล้านบาทถ้วน) สำหรับปี 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้
กำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) 
เท่ากับปีที่ผ่านมา เพ่ือให้เกดิสภาพคล่องทางการเงิน  

   จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
ที่ประชุม ………………...................……………………………………………………………………. 
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เรื่องที่ 4.6 แผนการฝากและการลงทุนของสหกรณ์ ประจำปี 2565 

เลขานุการฯ  4.6.1 นโยบายการฝากและการลงทุนประจำปี 2565 
  อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้

การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ และเป็นไปภายใต้กรอบที่กฎหมายสหกรณ์กำหนดไว้ จึงกำหนด
นโยบายการฝากและลงทุนของสหกรณ์ ประจำปี 2565 เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
พิจารณาเป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท ดังนี้ 

  1. ฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563  

  2. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปจากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในตราสารทุน  

  4.6.2 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ 

  ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (7) 
ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่  2/2558 เมื่อ 28 พฤษภาคม 2558 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศกำหนดการนำเงินของสหกรณ์  
ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ไว้ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 

  ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
   (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
   (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
   (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
   (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
   (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายในโครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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   (6) หุ้นกู้ท่ีมีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้ งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

   (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

  ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

     ฯลฯ 

  อนึ่ง  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอ.วด. มีทุนสำรองจำนวน 498,263,896.51 บาท 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ
ดำเนินการของ สอ.วด. นำเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) ได้ รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรอง
ของสหกรณ์   

 

ที่ประชุม  ........................................................................................................... 
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เรื่องที่ 4.7 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 25 กำหนดว่า
การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในการนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ก็ได้ ซึ่งหากที่ประชุมคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ต่อไป  
  ในปี 2565 มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอขอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  
ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
ชื่อผู้สอบบัญชี 

 
ชื่อสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

 
การเข้าตรวจสอบ 

1 นางวรกร แช่มเมืองปัก 
(ผู้สอบบัญชีหลัก) 

นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง 
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

 

บริษัท วรกรและสุชาดา  
สอบบัญชี จำกัด 

130,000 บาท 
เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อได้แสดง

ความเห็นต่องบการเงินและส่งมอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมงบ
การเงินให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

ด้วยตนเองและ/หรือทีมงาน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและเข้าร่วม

ประชุมรวม 6 ครั้ง 
ประกอบด้วยเข้าตรวจสอบราย
ไตรมาส เข้าตรวจสอบประจำปี 

เข้าร่วมประชุมรับรองงบ
การเงิน และเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ประจำปี โดยเข้า
ตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 
2-3 วันทำการและมีผู้ช่วย

ผู้สอบบัญชี 5-7 คน 
 

2 นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์  
(ผู้สอบบัญชีหลัก)  
นายชูศักดิ์  ช่วยชู 
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

 
 

บริษัท มนตรีสอบบัญชี 
และกฎหมาย จำกัด 

130,000 บาท 
เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อมีการประชุม

รับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว 

ด้วยตนเองและ/หรือทีมงาน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะเข้า

ตรวจสอบและเขา้ร่วมประชุม
รวมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

ประกอบด้วยเข้าตรวจสอบราย
ไตรมาส เข้าตรวจสอบประจำปี 

เข้าร่วมประชุมรับรองงบ
การเงิน และเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ประจำปี โดยเข้า
ตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 
2-3 วนัทำการ โดยมีผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีครั้งละ 5-7 คน 
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ที ่

 
ชื่อผู้สอบบัญชี 

 
ชื่อสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

 
การเข้าตรวจสอบ 

3 นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
(ผู้สอบบัญชีหลัก)  

นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร 
(ผู้สอบบัญชีสำรอง)  

บริษัท สำนักบัญชีทองเอก 
จำกัด 

130,000 บาท 
รับค่าบริการเมื่องานเสร็จ 

ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และมอบหมายผู้ช่วย

ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ๆ ละไม่น้อย
กว่า 3 วันทำการ โดยมีจำนวน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า  

4 คน 
 

4 นายราชิต  ไชยรัตน์(ผู้สอบ
บัญชีหลัก)  

นายเอกชัย  เตี ยววงค์ ไทย
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี
และกฎหมาย จำกัด 

150,000 บาท 
เบกิจ่ายครั้งเดียว เมื่อสหกรณ์ได้รับ
รายงานของผู้สอบบญัชีประจำปี 
2565 แล้ว ภายใน 3 วันทำการ 

ด้วยตนเองและ/หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปีละ 5 

ครั้ง (รวมการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและประชุม
ใหญ่) โดยเฉพาะในการ

ตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและ
สิ้นปีแต่ละครั้งใช้เวลา

ประมาณครั้งละ 3-5 วัน 
ทำการ 

 

 
 
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………................................................................… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                               - 109 -                             รายงานกิจการประจำปี 2564 ปีท่ี 39   



เรื่องที่ 4.8 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2562 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2563 
ให้สหกรณ์กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการที่พึงมีไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ต้องไม่เกินห้า
คนหรือหนึ่งนิติบุคคล ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 106 
กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่ เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล จำนวน คุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนอำนาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามระเบียบตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยอาจ
กำหนดให้แตกต่างกันตามขนาด และประเภทของสหกรณ์ก็ได้  

ในปี 2565 มีผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ สอ.วด. จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสำนักงาน 
ค่าธรรมเนียม 

ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

. 
การเข้าตรวจสอบ ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ 

1 บริษัท ทีเค แอคเค้า 
แอนด์ แอสโซซิเอท 
จำกัด  

161,280 บาท 
เบกิจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 

13,440 บาท 

ด้วยตนเองและ/หรือมอบหมายให้
ผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติตามที่ 

นายทะเบียนกำหนดอย่างน้อยปีละ 
12 ครั้ง หรือเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ

ประมาณ 1-2 วันทำการ  
พร้อมทีมงาน 2-4 คน 

น.ส.คณพิชญ์   นาคคง  
(ผู้ตรวจสอบกิจการหลัก) 

น.ส.เกสร  สงศรี 
(ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง) 

2 บริษัท วรกรและสุชาดา
สอบบัญชี จำกัด 

150,000 บาท 
เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการประจำปี

เรียบร้อยแล้ว 

ด้วยตนเองและทีมงาน 
ทุกเดือน ๆ ละ 2-4 วันทำการ  

โดยผู้ตรวจสอบกิจการ และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการครั้งละ  

4-6 คน 

นางวรกร  แช่มเมืองปัก 

ที่ประชุม ............................................................................................................................. 
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เรื่องที่ 4.9 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
  ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน 
ซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก” 
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 

   1.  พล.ร.ท.วาสเทพ  แพทยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่ง  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   2.  พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   3.  พล.ร.ท.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   4. พล.ร.ท.สุนทร  คำคล้าย วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2 ปีที่ 1 
   5. พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   6. พล.ร.ต.ไพโรจน์  เฟ่ืองจันทร์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   7. พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   8. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   9. พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   10. พล.ร.ต.ประสงค์  สังข์ทอง วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   11. พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   12. พล.ร.ต.พิชญ์  สัตยมานะ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   13. พล.ร.ต.ยงยุทธ  สุนธนนท์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   14. พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   15. พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 

 ในปี 2564 มีคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 7 ท่าน 
และลาออก จำนวน 7 ท่าน รวม 14 ท่าน ดังนี้ 

   1. พล.ร.ท.วาสเทพ  แพทยานนท์ (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
   2. พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร (ลาออกระหว่างวาระที่ 1)  
   3. พล.ร.ท.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน (ลาออกระหว่างวาระที่ 1)  
   4. พล.ร.ท.สุนทร  คำคล้าย (ลาออกระหว่างวาระที่ 2) 
   5. พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท์ (ครบวาระที่ 1) 
   6. พล.ร.ต.ไพโรจน์  เฟ่ืองจันทร์ (ครบวาระที่ 1)   
   7. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ (ครบวาระที่ 1)  
   8. พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ (ครบวาระที่ 1) 
   9. พล.ร.ต.ประสงค์  สังข์ทอง (ครบวาระที่ 1) 
   10. พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา (ครบวาระที่ 1) 
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   11.พล.ร.ต.พิชญ์  สัตยมานะ (ครบวาระที่ 1) 
   12.พล.ร.ต.ยงยุทธ  สุนธนนท์ (ลาออกระหว่างวาระที่ 1)  
   13.พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ์ (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
   14.พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 

 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ยังคงอยู่ในวาระอีก 1 ท่าน ได้แก่ พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์
 เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปี 2565 ครบจำนวน 
15 ท่าน จำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทน จำนวน 14 ท่าน จึงขอให้สมาชิก 
เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 ท่าน ด้วย 

 
ที่ประชุม  มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดแทน จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 

   1. .........................................................................................................................  

   2. ........................................................................................................................................ 

   3. ........................................................................................................................  

   4. ........................................................................................................................................ 

   5. ........................................................................................................................  

   6. ........................................................................................................................................ 

   7. ........................................................................................................................  

   8. ........................................................................................................................................ 

   9. ........................................................................................................................  

   10......................................................................................................... ................ 

   11......................................................................................................................... 

   12......................................................................................................... ................ 

 13........................................................................................................................... 

 14............................................................................................................ ............... 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง อื่น ๆ 

 
 
 

เลขานุการฯ   ให้ผู้แทนสมาชิก หรือผู้ เข้าร่วมประชุมกรุณาแสดงข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  

 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................................ 
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ค่า Internet

รายเด อน

1 พล.ร.อ.ธีรกุล  กาญจนะ ประธานกรรมการ ชุดที่ 38 1,500      800            1,000        500,000   503,300        

2 พล.ร.ท.วาสเทพ  แพทยานนท์ ประธานกรรมการ ชุดที่ 39 18,000    4,000          22,000         

3 พล.ร.อ.ไชยนันท์  นันทวิทย์ รองประธานกรรมการ ชุดที่ 38 1,250      800            1,000        400,000   403,050        

4 พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร รองประธานกรรมการ ชุดที่ 39 12,500    4,000          16,500         

5 พล.ร.ท.อภินันท์  เพ็งศรีทอง กรรมการชุดที่ 38 1,000      800            1,000        383,600   386,400        

6 พล.ร.ท.พีระ  อดุลยาศักดิ์ กรรมการชุดที่ 38 1,500      800            1,000        383,600   386,900        

7 พล.ร.ท.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน กรรมการชุดที่ 39 11,000    4,000          15,000         

8 พล.ร.ต.ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ กรรมการชุดที่ 38 2,000      800            1,000        383,600   387,400        

9 พล.ร.ต.ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ กรรมการชุดที่ 38 1,500      800            1,000        383,600   386,900        

10 พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์  ชลายนนาวิน กรรมการและเลขานกุาร ชุดที่ 38 4,000      800            1,000        383,600   389,400        

11 พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ์ ที่ปรึกษาชุดที่ 38 1,250      800            1,000        150,000      153,050        

12 พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ์ กรรมการและเลขานกุาร ชุดที่ 39 18,750    4,000          22,750         

13 พล.ร.ต.สนทยา  แสงบางมดุ กรรมการและเหรัญญิกชุดที่ 38 1,000      800            1,000        383,600   386,400        

14 พล.ร.ต.สุนทร  ค าคล้าย กรรมการชุดที่ 38 1,250      800            1,000        240,000   243,050        

15 พล.ร.ต.สุนทร  ค าคล้าย กรรมการและเหรัญญิกชุดที่ 39 8,000      4,000          12,000         

16 พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท์ กรรมการชุดที่ 39 26,520    1,200      2,000      1,800      4,000          35,520         

17 พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์ กรรมการชุดที่ 39 13,500    4,000          17,500         

18 พล.ร.ต.ไพโรจน์  เฟื่องจันทร์ กรรมการชุดที่ 39 16,000    4,000          20,000         

19 พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ กรรมการชุดที่ 38 และ 39 15,410    3,600      7,000      4,800          1,000        240,000   271,810        

20 พล.ร.ต.ไชยา  ภาตะนันท์ กรรมการชุดที่ 38 1,750      800            1,000        240,000   243,550        

ค่าตอบแทน รวม

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ  ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และที ปรึกษา องสหกร ์ที ได้รับ ประจ าปี 2564 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.64)

          ตามกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกร ์ออมทรัพย์และสหกร ์เครดิตยูเนี ยน พ.ศ.2564  ้อ 14 (1) และ (4) ให้แจง้ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที กรรมการ ผู้จดัการ 

ผู้มีอ านาจในการจดัการ และที ปรึกษา องสหกร ์ได้รับจากสหกร ์ในปีบัญชีที ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนดังกล่าวเป นรายบุคคลให้ที ประชุมใหญ่ทราบ นั้น  สหกร ์ฯ  อชี้แจงรายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนที เป นตัวเงิน

ที รายช  อ ด ารงต าแหน่ง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที พัก ค่าอบรม ค่า องที ระลึก โบนัส

สหกรณ
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ค่า Internet

รายเด อน

21 พล.ร.ต.ธานินทร์  ทิพย์โส กรรมการชุดที่ 38 3,750      800            1,000        283,000   288,550        

22 พล.ร.ต.ศราวุธ  กิ่งมณี กรรมการชุดที่ 38 2,750      800            1,000        283,000   287,550        

23 พล.ร.ต.อาภา  ชพานนท์ กรรมการชุดที่ 38 1,750      800            1,000        283,000   286,550        

24 พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ กรรมการชุดที่ 38 และ 39 25,000    4,800          1,000        283,000   313,800        

25 พล.ร.ต.กรวิทย์  ฉายะรถี ที่ปรึกษาชุดที่ 38 2,750      800            1,000        150,000      154,550        

26 พล.ร.ต.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ ที่ปรึกษาชุดที่ 38 750        800            1,000        150,000      152,550        

27 พล.ร.ต.ประสงค์  สังข์ทอง กรรมการชุดที่ 39 28,000    4,000          32,000         

28 พล.ร.ต.พิชญ์  สัตยมานะ กรรมการชุดที่ 39 13,280    400        4,000          17,680         

29 พล.ร.ต.ยงยุทธ  สุนธนนท์ กรรมการชุดที่ 39 26,000    4,000          30,000         

30 พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการชุดที่ 39 22,500    4,000          26,500         

31 น.อ.ณัฐพงค์  ญาโณทัยขจิตต์ ที่ปรึกษาชุดที่ 38 1,750      800            1,000        150,000      153,550        

32 พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม ที่ปรึกษาชุดที่ 38 750        800            1,000        150,000      152,550        

33 พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม กรรมการชุดที่ 39 17,000    4,000          21,000         

34 พล.ร.ต.ก้องศักดิ์  ปรีดีคณิต ที่ปรึกษาชุดที่ 39 8,250      4,000          12,250         

35 พล.ร.ต.อารยะ  สิงหเสมานนท์ ที่ปรึกษาชุดที่ 39 17,000    4,000          21,000         

36 พล.ร.ต.ชวิช  วงษ์รัตน์ ที่ปรึกษาชุดที่ 39 9,750      4,000          13,750         

37 พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์  ฉัตรเงิน ที่ปรึกษาชุดที่ 39 7,750      4,000          11,750         

38 น.อ.รัตนะ  เรืองรุ่ง ที่ปรึกษาชุดที่ 38 750        800            1,000        150,000      152,550        

39 น.อ.นพดล  บุญเจริญ ที่ปรึกษาชุดที่ 38 2,750      800            1,000        150,000      154,550        

40 น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร ที่ปรึกษาชุดที่ 38 และ 39 16,250    4,800          1,000        150,000      172,050        

41 น.อ.เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง ที่ปรึกษาชุดที่ 39 16,000    4,000          20,000         

42 น.อ.วิชาญ  วันทนียกุล ที่ปรึกษาชุดที่ 39 15,000    4,000          19,000         

43 น.อ.ณรงค์  เอมดี ที่ปรึกษาชุดที่ 39 12,750    4,000          16,750         

44 น.อ.หญิง ปิยะนันท์  จันทร์บุตร ที่ปรึกษาชุดที่ 38 และ 39 12,750    4,800          1,000        150,000      168,550        

ค่าตอบแทน รวม

 ค่าตอบแทนที เป นตัวเงิน

ที รายช  อ ด ารงต าแหน่ง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที พัก ค่าอบรม ค่า องที ระลึก โบนัส
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ค่า Internet

รายเด อน

45 น.อ.ปรีชา  ตันติรักส์ ที่ปรึกษาชุดที่ 38 และ 39 23,000    12,000    4,800          1,000        150,000      190,800        

46 น.อ.ณัฏฐ์  เปรมบุตร ที่ปรึกษาชุดที่ 39 12,500    4,000          16,500         

47 น.อ.สมชาย  สุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษาชุดที่ 38 และ 39 15,000    4,800          1,000        150,000      170,800        

48 น.อ.หญิง ปานแก้ว  ดวงนภา ที่ปรึกษาชุดที่ 39 14,250    4,000          18,250         

49 น.ท.สมศักดิ์  บุญสวน ที่ปรึกษาชุดที่ 38 750        800            1,000        150,000      152,550        

50 น.ท.หญิง  อริศรา  ชูจินดา ที่ปรึกษาชุดที่ 38 500        800            1,000        150,000      152,300        

51 น.อ.หญิง เสาวลักษณ์  กระพี้แดง ผู้จัดการ (1 ม.ค. - 30 ก.ย.64) 166,460   300        3,600          1,000        383,600   554,960        

52 น.อ.ชิราวุธ  อติสุคนธ์ ผู้จัดการ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64) 48,250    1,200          49,450         

53 น.ท.หญิง จงกลณี  ทิพยธรรม รองผู้จัดการ (1 ม.ค. - 30 ก.ย.64) 114,750   3,600          1,000        64,250     183,600        

54 น.ท.หญิง สวรรยา  พิริยะการย์ รองผู้จัดการ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64) 39,650    1,200          40,850         

857,820   5,500      2,000      20,800    144,000       30,000      5,501,450 1,950,000    8,511,570      

ค่าตอบแทน รวม

รวมทั้งสิ้น

 ค่าตอบแทนที เป นตัวเงิน

ที รายช  อ ด ารงต าแหน่ง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที พัก ค่าอบรม ค่า องที ระลึก โบนัส
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กิจกรรมรอบปีงบประมาณ 2564

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ ประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564



วันคล้ายวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด

พลเรือโท วาสเทพ  แพทยานนท์ ประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด

เป็นประธานในพิธีทำาบุญวันคล้ายวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด ครบรอบ ปีที่ 39

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564



การใช้ทุนสาธารณประโยชน์

1. กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด บริจาคเงินจำานวน 200,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการ

แสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที ่

3 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำาเงินรายได้ทูลเกล้าฯ 

ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย 

โดยเสด็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาดไทย

2. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ
 

      สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด มอบเงินจำานวน 10,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคในการถวายผ้า 

พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำาปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564



3. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด มอบเงินจำานวน 1,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

4. ทำาบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีสหกรณ์ให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 

      

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด มอบเงินจำานวน 1,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคในการร่วมทำาบุญ 

ทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564



5. มอบทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำาปีการศึกษา 2564 

โดยได้รับทุน 747 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,337,000 บาท แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี 122 ทุน ประเภท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 602 ทุน และประเภททุนสำาหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 23 ทุน และเพื่อเป็นการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด ได้มอบทุน

การศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน) ของสมาชิก 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

6. ร้านกองทัพเรือในงานกาชาดประจำาปี 2564
 

      

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด มอบเงินจำานวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนร้านกองทัพเรือ ในงาน

กาชาด ประจำาปี 2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564



7. กอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ
 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด มอบเงินรวมจำานวนทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน

กอล์ฟการกุศล ประจำาปี 2564 จำานวน 50,000 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 และประจำาปี 

2565 จำานวน 50,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

8. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ
 

      

 พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ ประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด พร้อมคณะ

มอบเงินจำานวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ โดยม ี

คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2564 



9. มอบเงินบริจาคให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
 

 พลเรือเอก ไกรศรี  เกษร รองประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด พร้อมคณะ 

มอบเงินจำานวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เพื่อสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์

ทางการแพทย์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี พลเรือตรี นรเสทธ์  

เอื้อไพบูลย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

โครงการสัมมนา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด

สัมมนาประจำาปี 2564

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำากัด จัดการสัมมนาแก่ฝ่ายจัดการ ประจำาปี 2564 เรื่อง “การปรับตัวการ

ทำางานในยุค โควิด-19 และเรียนรู้ อยู่เป็น โควิด-19” โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ดร.ชลิต  ผลอินทร์หอม 

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท การบัญชีไทย จำากัด และ น.ท.หญิง รัชดา  วิมุกตะลพ หัวหน้าธุรการ 

สำานักแพทย์สูตินรีเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ หาดบ้านดินรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 

20 - 21 พฤศจิกายน 2564



อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก

เงินฝากออมทรัพย์

สมาชิกสามัญฝากครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน 

สมาชิกสมทบฝากครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน

โอนเงินแล้ว

อย่าลืม!!! แจ้งสหกรณ์

2.75 %
ออมทรัพย์

เงินรับฝากปลอดภาษี

ต่อปี






