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สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล  ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ  เพื่อสนอง

ความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม โดยการ

ดำาเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย

คำานิยาม

หลักการที่ 1 

การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วย

ความสมัครใจ

 สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความ

สมัครใจที่ เป ิดรับบุคคลทั้งหลายที่

สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และ

เตม็ใจรบัผดิชอบ ในฐานะสมาชกิเข้าเป็น

สมาชิกโดยปราศจากการการกีดกัน

ทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง 

หรือศาสนา

หลักการที่ 2 

การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก

ประชาธิปไตย

 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตย

ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วม

อย่างแข็งขันในการกำาหนดนโยบายและ

การตัดสินใจบุรุษและสตรี  ผู ้ที่ ได ้

รับเลือกให้เป็นผู ้แทนสมาชิก ต้อง

รับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์

ปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียง

เท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนต่อหนึ่ง

เสียง) สำาหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้

ดำาเนินการไปตามแนวทางประชาธิปไตย

ด้วยเช่นกัน

หลักการที่ 3 

การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดย

สมาชิก

 สมาชิกสหกรณ์พึงมีความ

เทีย่งธรรมในการให้ และควบคมุการใช้ทนุ

ของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธปิไตย

ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่ง 

ต้องเป็นทรพัย์สนิส่วนรวมของสหกรณ์

สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำาหรับ

เงินทุน ตามเงื่อนไข แห่งสมาชิกภาพใน

อัตราที่จำากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็น

ผู ้ จัดสรรประ โยชน ์ส ่ วน เกิน เพื่อ

จุดมุ ่งหมายประการใดประการหนึ่ง

หรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี ้คอื เพือ่พฒันา

สหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของ

สหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่

นำามาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์

แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจ

ที่ทำากับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 

การปกครองตนเองและความเป็น

อิสระ

 สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพา

และปกครองตนเอง โดยการควบคุม

ของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำาต้อง

มีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์กรอ่ืนๆ

รวมถึงองค์กรของรัฐ หรือต้องแสวง

หาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้อง

กระทำาภายใต้เง่ือนไข อันเป็นท่ีม่ันใจได้ว่า

มวลสมาชิกจะยังคงไว้ ซ่ึงอำานาจในการ

ควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตยและ

ยังคงความเป็นอิสระของสหกรณ์

หลักการที่ 5 

การให้การศึกษา การฝึกอบรมและ

สารสนเทศ

 สหกรณ์พึงให้การศึกษาและ

การฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจาก

การเลือกตั้ง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วย

พัฒนาสหกรณ์ของพวกตนได้อย่าง

มีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสาร

แก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เยาวชนและบรรดาผู้นำาทางความคิด 

ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์

ของการสหกรณ์ได้

หลักการที่ 7  

ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

 สหกรณ์พึงดำาเนินกิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชนตาม

นโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

หลักการที่ 6 

การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่

สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่

ขบวนการสหกรณ์ โดยการประสาน

ความร่วมมือกันในระ ดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ ระดับภูม ิภาคและระดับ

นานาชาติ

สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง  รับผิดชอบตนเอง  

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและเอกภพ สมาชิกเชื ่อมั่นใน

คุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้ริเร่ิมการสหกรณ์

คุณค่าของ

สหกรณ์

หลักการสหกรณ์ในที่นี้หมายถึง หลักวิธีดำาเนินงานสหกรณ์ ที่ประเทศต่างๆ ได้ถือ

เป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินงาน หรือเป็นแนวทางสำาหรับสหกรณ์ทั้งหลายในการ

นำาค่านิยมของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ซ่ึงองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ

ได้แถลงการณ์ไว้ 7 ประการ ซึ่ง นายประดิษฐ์ มัชฌิมา ได้รายงานไว้ ดังนี้

หลักการ

สหกรณ์

อุดมการณ์ของสหกรณ์



“...สมาชิกในแต่ละสหกรณ์จะต้องเพาะความสามัคคีกัน

ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน และสหกรณ์ต่างๆ ก็จะต้องพยายามที่จะอุดหนุน

ส่งเสริมกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อประโยชน์ของแต่ละคน

มิใช่เพื่อประโยชน์ของค�าว่าสหกรณ์เท่านั้น ค�าว่าสหกรณ์นี้

เป็นเพียงค�า ถ้าเราปฏิบัติ ก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหน่ึง

แต่ถ้าเราถือว่าสหกรณ์เป็นค�าศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไร

ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะด�าเนินชีวิตอย่างมีความขยันหม่ันเพียร

ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ และรักษาความสามัคคีโดยดี

เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ดังนี้ก็จะท�าให้ค�าว่าสหกรณ์ศักดิ์สิทธ์ิ

และท�าให้ชีวิตของแต่ละคน มีความสุขขึ้น...”

พระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่คณะผู้น�าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒



	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จ�ากัด	

ได้ด�าเนินกิจการมาครบวาระปีที่	 44	 แล้ว	 ซึ่งปัจจุบัน

มีทุนด�าเนินการ	 2,923,956,700.04	 บาท	 นับได้ว่ามี

การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้ร่วมกนับรหิารงานอย่าง

เต็มความรู้ความสามารถ	 มียุทธศาสตร์	 วัตถุประสงค์

เป้าหมาย	 และมีมาตรฐานในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน

ส่งผลให้ที่ผ ่านมาได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจาก	

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	

กรมส่งเสริมสหกรณ์

	 ในปีบัญชีนี้มีปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ	 ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในการ

ลงทุนค่อนข้างยาก	 ตลอดจนในระบบสหกรณ์ด้วยกัน	 ก็

อยู่ในภาวะเงินล้นระบบ	 ท�าให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง	 ๆ	 มีการลดอัตราดอกเบี้ย

เงินให้กู้และเงินรับฝากอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้การลงทุน

ของสหกรณ์มีความยุ่งยาก	 ล�าบาก	 มากขึ้น	 การน�าเงิน

ไปลงทนุของสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลเลดิสนิ	 จ�ากดั	

นอกจากให้สมาชิกกู้แล้วส่วนที่เหลือ	คณะกรรมการก็ได้

น�าไปลงทุนทั้ง	พันธบัตร	หุ้นกู้	ฝากระหว่างสหกรณ์และ

ให้กู้ระหว่างสหกรณ์	 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการก็ได้มี

การบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ	 น�ามาซึง่ผลตอบแทน

ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

	 ข ้าพเจ ้าขอขอบคุณ	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	

นายแพทย์สมพงษ์	ตนัจรยิภรณ์	 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล

เลิดสิน	 และ	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 รองอธิบดี

อัยการส�านักงานคดีอาญา	ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้

ค�าแนะน�าแก่สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลเลดิสนิ	จ�ากดั

และขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนนิการ	ฝ่ายจัดการทกุ	ๆ

ท่าน	ที่ได้เสียสละ	มุ่งมั่น	ทุ่มเท	 ในการท�างาน	 รวมทั้ง

มวลสมาชิก	 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ส่งผลให้

สหกรณ์มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ

	 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่

มอบความไว้วางใจ	 ให้ข้าพเจ้าท�าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการ

ด�าเนนิการและบรหิารงานสหกรณ์	 ในโอกาสนีข้ออ�านาจ

คณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทัว่สากลโลก

โปรดดลบันดาลให้กจิการของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า

มั่นคง	 ยั่งยืนส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ	 รวมถึง

ขอให้คณะกรรมการด�าเนินการ	 เจ้าหน้าที่และสมาชิก

ทกุท่าน	ประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิก้าวหน้ายิง่	ๆ	ขึน้ไป

(นายสุชาติ  แก่นจันทร์)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด

สารจาก
ประธานกรรมการดำ เนินการ
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการ

ด�าเนินงานในรอบ  5  ปี 

(พ.ศ. 2556 - 2560)

แผนภูมิการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี  2560



4 รายงานกิจการประจำาปี 2560 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด
โรงพยาบาลเลิดสิน 190 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2353-9800-1 ต่อ 9726, 0-2234-7297 FAX: 0-2234-7297

ที่	สอ.รพล.00018/61

18		ตุลาคม		2560

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี		2560

เรียน	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด

	 ด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากดั	ก�าหนดให้มกีารประชมุใหญ่
สามัญประจ�าปี	2560	ครั้งที่	44	ในวันพุธที่	8	พฤศจิกายน	2560	ตั้งแต่เวลา	07.30	น.	–	14.00	น.	มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	ณ	ชั้น	G	อาคารกาญจนาภิเษก	 โรงพยาบาลเลิดสิน	ส�าหรับการประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปี	2560	เริม่เวลา	13.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชมุชัน้	25	อาคารกาญจนาภิเษก	โรงพยาบาลเลิดสนิ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่	 1	 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่	 2	 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
วาระที่	 3	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559
วาระที่	 4	 รับทราบสมาชิกสมัครใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯประจ�าปี	2560	
วาระที่	 5	 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯประจ�าปี	2560	
วาระที่	 6	 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2560
วาระที่	 7	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	-	งบก�าไรขาดทุนประจ�าปี	2560
วาระที่	 8	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2560
วาระที่	 9	 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2561	
วาระที่	 10	 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมและการค�้าประกันของสหกรณ์ประจ�าปี	2561
วาระที่	 11	 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�าปี	2561	
วาระที่	 12	 พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
	 	 สหกรณ์แห่งชาติ
วาระที่	 13	 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	
วาระที่	 14	 เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

 จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่าน	เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว	โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ			แก่นจันทร์)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด
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นายมนตรี  ช่วยชู

ผู้สอบบัญชี

นายปกรณ์  ไชยวัฒนพันธุ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายแพทย์สมพงษ์  ตันจริยภรณ์
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

รองอธิบดีอัยการส�านักงานคดีอาญา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำ�เนินการ�ผู้สอบบัญชี�และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน�จำ�กัด
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คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน�จำ�กัด
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่�44

คณะกรรมการอ�านวยการ

คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ทันตแพทย์ดนัย แก้วก�าเนิด
กรรมการ

นางสาวพัชรา ภูมิรัตน์
กรรมการ

นางสาวฐิตาพร วิโรจน์จิราภรณ์
กรรมการ

นายวินัย ผลถวิล
กรรมการ

นางยุพาพิศ วินัยรักษ์
ประธานกรรมการศึกษาฯ

นายนิรันดร์ ประสงค์ทรัพย์
กรรมการ

นายบุญชู หลิ่มเทศ
กรรมการ

นายจ�าลอง ทัศนามล
กรรมการ

นางกาญจนา แสงจันทร์เลิศ
กรรมการ

นางสมจิต  นามทัศน์
ประธานกรรมการเงินกู้

นางสาวสุทธินี จันทร์สอาด
เหรัญญิก

นายแพทย์สิทธิชัย อาชายินดี
รองประธานกรรมการ		คนที่	1

นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธิ์
เลขานุการ

นายเลิศ เจริญสิทธิไพศาล
รองประธานกรรมการ		คนที่	2

นายสุชาติ แก่นจันทร์
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน�จำ�กัด
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่�44

นางอุไร  ทองสัมฤทธิ์

รองผู้จัดการ

นายกิติ  เกษมทรัพย์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจรวยพร  ผึ่งผาย

เจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วย

นางสาวขวัญธิดา  พาลี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายส�าเริง  พ่วงพิศ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจิตรานุช  นกขุนทด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววันเพ็ญ  พุ่มเกษม
ผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด
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คำ�ขวัญ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

“มีเงินออม�ต้องการ
สินเชื่อ�คิดถึง
สหกรณ์”

“เป็นสถาบันการเงินที่
ก้าวหน้า�มั่นคง�พัฒนา
ได้มาตรฐานตามหลัก

สหกรณ์”

เพื่อส่งเสริมฐานะ
และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก

1.��ด�าเนินกิจการร่วมกัน�
� เพื่อประโยชน์ทาง
� เศรษฐกิจ�และสังคม
� ของสมาชิก
2.�ให้สมาชิกสามารถช่วย
� ตัวเองได้�ช่วยเหลือ
� ซึ่งกันและกัน�เพื่อ
� คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.�พัฒนาสหกรณ์อย่าง
� ต่อเนื่อง�โดยให้การ
� ศึกษา�การฝึกอบรม
� และสารสนเทศแก่มวล
� สมาชิก�คณะกรรมการ
� ด�าเนินการและเจ้าหน้าที่

1.� ส่งเสริมการออมโดยให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าของสถาบันการเงินอื่น
2.� ท�างานเป็นทีมยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง
3.� บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อความโปร่งใส�ตรวจสอบได้
4.� พฒันาคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีใ่ห้มอีงค์ความรูแ้ละทกัษะเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏิบตังิาน
5.� ให้สินเชื่อแก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นโดยช่วยเหลือสมาชิกก่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
� สมาชิก
6.� มีการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
7.� การให้สินเชื่อมีการก�ากับให้เป็นไปตามกฎหมาย�ข้อบังคับ�ระเบียบ�นโยบาย�และมติของ
� คณะกรรมการด�าเนินการ
8.� พัฒนาการให้สินเชื่อให้ได้มาตรฐาน
9.� มีการก�ากับ�การควบคุมและการตรวจสอบภายในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ

1.�สหกรณ์�-�มีความมั่นคง�
� เข้มแข็ง�ยั่งยืน�มีก�าไร
2.�สมาชิก�-�มีคุณภาพชีวิต
� ทีด่ขีึน้�พงึพอใจ�ประทบัใจ
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานในรอบ�5�ปี
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หนวย : ลานบาท 

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560

จ�านวนสมาชิก 1,725 1,692 1,786 1,891 1,962

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560

เงินรับฝาก 637,342,516.17 747,672,570.99 829,723,356.22 1,082,731,337.43 1,263,805,327.92

ทุนเรือนหุ้น 558,159,720.00 597,845,200.00 644,617,780.00 690,942,050.00 739,821,660.00

ปี 2556 - 2560

ปี 2556 - 2560 เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานในรอบ�5�ปี
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  หนวย : ลานบาท ปี 2556 - 2560

ปี 2556 - 2560

ทุนสะสม

เงินลงทุน

ทุนส�ารอง

เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

2556 2557 2558 2559 2560
ทุนสะสม 7,359,082.17 9,687,541.97 14,461,951.97 19,043,757.47 23,522,317.97

ทุนส�ารอง 58,807,302.54 65,293,635.00 71,980,372.27 79,313,049.27 88,357,248.73

2556 2557 2558 2559 2560
เงินลงทุน 527,279,958.00 559,814,408.00 703,245,401.00 1,033,865,900.00 1,082,930,000.00

เงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ 542,136,670.75 591,191,888.75 638,726,811.00 639,512,499.25 695,072,913.50

เงนิใหส้หกรณอ์ืน่กู้ 646,050,000.00 550,730,000.00 563,075,000.00 384,235,000.00 374,815,000.00



11รายงานกิจการประจำาปี 2560 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานในรอบ�5�ปี

0
300
600
900

1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
2,700
3,000

2556 2557 2558 2559 2560

 1
,7

77
.4

4 
 

 1
,7

48
.8

3 
 

 2
,0

30
.3

6 
 

 2
,6

21
.2

8 
 

 2
,9

23
.9

5 
 

 6
79

.5
8 

 

 7
42

.2
2 

 

 8
30

.8
0 

 

 9
18

.3
3 

 

 9
87

.3
4 

 

 1
,0

97
.8

6 
 

 1
,0

06
.6

1 
 

 1
,1

99
.5

5 
 

 1
,7

02
.9

5 
 

 1
,9

36
.6

0 
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หนวย : ลานบาท 

ปี 2556 - 2560

ปี 2556 - 2560

สินทรัพย์

รายได้

ทุนของสหกรณ์

รายจ่าย

หนี้สิน

ก�าไรสุทธิ

2556 2557 2558 2559 2560
สินทรัพย์ 1,777,443,474.41 1,748,839,301.80 2,030,365,215.63 2,621,286,101.31 2,923,956,700.04

ทุนของสหกรณ์ 679,583,133.55 742,224,907.32 830,805,764.10 918,331,280.85 987,349,461.77

หนี้สิน 1,097,860,340.86 1,006,614,394.48 1,199,559,451.53 1,702,954,820.46 1,936,607,238.27

2556 2557 2558 2559 2560
รายได้ 89,622,402.65 95,171,434.93 98,476,669.97 115,199,023.92 128,287,248.51

รายจ่าย 39,846,092.33 38,813,673.10 37,228,371.63 46,810,060.33 55,369,013.44

ก�าไรสุทธิ 49,776,310.32 56,357,761.83 61,248,298.34 68,388,963.59 72,918,235.07
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1. เป็นของสมาชิก 

2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก

3.  เป็นของกรรมการ
 และเจ้าหน้าที่ 

4. เป็นของ
 สันนิบาตสหกรณ์ 

3.36 %

28.59 %

68.01 %

0.04 %

1.   เป็นของสมาชิกร้อยละ 68.01 ของก�าไรสุทธิ 49,589,378.25 68.01 %

	 1.1	 เงินปันผล	 8,541,110.00	 11.71	 %

						 1.2			เงินเฉลี่ยคืน	 7,938,678.00	 11.61	 %

2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 28.59 ของก�าไรสุทธิ 20,848,856.82 28.59 %

	 2.1			ทุนส�ารอง	 11,648,856.82	 15.98	 %

						 2.2			ทุนตามข้อ		6	-	11	 9,200,000.00	 12.61	 %

3.   เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 3.36 ของก�าไรสุทธิ 2,450,000.00 3.36 %

4.   เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 0.04 ของก�าไรสุทธิ 30,000.00 0.04 %

แผนภูมิการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี�2560

ก�าไรสุทธิรวม  72,918,235.07 บาท
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ต้อนรับและศึกษาดูงานระหว่างสหกรณ์

สวัสดิการสมาชิก

ประมวลภาพกิจกรรมปี�2560
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ประมวลภาพกิจกรรมปี�2560

สัมมนาสมาชิกสหกรณ์
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ประมวลภาพกิจกรรมปี�2560

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

มอบเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์

ให้แก่สมาชิก



ระเบียบวาระ

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี��2560

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

วาระที่ 3รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2559

วาระที่ 4รับทราบสมาชิกสมัครใหม่และลาออกจาก
สหกรณ์ฯประจ�าปี 2560

วาระที่ 5รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของ
สหกรณ์ฯประจ�าปี 2560

วาระที่ 6รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�าปี 2560

วาระที่ 7พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน - งบ
ก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี 2560

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี 2561

วาระที่ 10 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมและการค�้า
ประกันของสหกรณ์ประจ�าปี 2561

วาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ�าปี 2561

วาระที่ 12
พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุน
ในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

วาระที่ 13 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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	 ตามข้อบังคับข้อ	 54	 กำาหนดให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	 มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันเลือกตั้ง	 สำาหรับในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกึ่งหนึ่ง

ในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำารงตำาแหน่งจำานวน	7	คน	ดังนี้

	 1.	 นายนิรันดร์	 ประสงค์ทรัพย์	 (สมัครต่อได้		1		วาระ)

	 2.	 นางกาญจนา	 แสงจันทร์เลิศ	 (สมัครต่อได้		1		วาระ)

	 3.	 นางสาวฐิตาพร		 วิโรจน์จิราภรณ์	 (สมัครต่อได้		1		วาระ)

	 4.	 นายจำาลอง	 ทัศนามล	 (ครบ	2	วาระหยุด	1	ปี)

	 5.	 นายบุญชู	 หลิ่มเทศ	 (ครบ	2	วาระหยุด	1	ปี)

	 6.	 นางยุพาพิศ	 วินัยรักษ์	 (ครบ	2	วาระหยุด	1	ปี)

	 7.	 นายวินัย	 ผลถวิล	 (ครบ	2	วาระหยุด	1	ปี)

รายชื่อสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการประจำาปี 2561 จำานวน 17 คน คือ

 1. นางกาญจนา	 แสงจันทร์เลิศ	 หมายเลข	 1

	 2.	 นางสาวศิริพร	 ยุทธวราภรณ์	 หมายเลข	 2

	 3.	 นางสาวฐิตาพร	 วิโรจน์จิราภรณ์	 หมายเลข	 3

	 4.	 นางสาวสุพรรณพิมพ์	 นิ่มสอาด	 หมายเลข	 4

	 5.	 นายพรชัย	 เจ๊ะมะ	 หมายเลข	 5

	 6.	 นางจิราพร	 วรากุล	 หมายเลข	 6

	 7.	 นายชัยวัฒน์	 รุ่งจำารัส	 หมายเลข	 7

	 8.	 นายนิรันดร์	 ประสงค์ทรัพย์	 หมายเลข	 8

	 9.	 นายสมโภชน์	 เอี่ยมสะอาด	 หมายเลข	 9

	 10.	 นางชนมน	 ดิษฐวงศ์	 หมายเลข	 10

	 11.	 นางจันทร์เพ็ญ	 มุ่งเกิด	 หมายเลข	 11

	 12.	 นายวีระชัย	 เลาหปราสาท	 หมายเลข	 12

	 13.	 นางจันทนา	 รัตนศิลป์	 หมายเลข	 13			

	 14.	 นางณัฐธยาน์		 เนื่องแสง	 หมายเลข	 14		

	 15.	 นางสาวโสภาพร	 ศิริคุณ	 หมายเลข	 15

	 16.	 นายแพทย์ประสูตร	 ถาวรชัยสิทธิ์	 หมายเลข	 16

	 17.	 นางจารุวรรณ	 กนกมนัสธำารง	 หมายเลข	 17

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีลับจากผู้สมัคร	17	คน	โดยสหกรณ์ฯ	เปิดให้สมาชิก

มาลงคะแนนได้	ตั้งแต่เวลา	07.30	–	14.00	น.	ของวันประชุมใหญ่นี้	และในปีนี้	 เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการมี

วาระที่ 2  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ เนินการ
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ความถูกต้องแม่นยำา	 และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ	 จึงมีมติให้ใช้เครื่องลงคะแนน

เลือกตั้งในการเลือกตั้งกรรมการ	ซึ่งทางสหกรณ์ฯ	ได้นำาเคร่ืองมาสาธิตและให้สมาชิกสหกรณ์ฯ	ได้มาทดลอง

ใช้งานเครือ่งนีก่้อนใช้งานจรงิ	 เพือ่ให้สมาชกิสหกรณ์ฯ	 มคีวามรู	้ ความเข้าใจ	 และมคีวามมัน่ใจในเครือ่งลงคะแนน

เลอืกตัง้ทัง้ระบบ	ซึง่สามารถใช้งานได้ง่าย	 ไม่ซบัซ้อน	มคีวามถกูต้อง	แม่นยำา	 และรวดเรว็ในการรวมผลลงคะแนน

มติที่ประชุม   
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559  ครั้งที่ 43
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด

วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  2559
ณ  ห้องประชุมชั้น  25  อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

สมาชิกมาลงทะเบียนเข้าประชุม   จำานวน  1,441  คน
สมาชิกทั้งหมด      จำานวน  1,891  คน
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม    จำานวน      15  คน
 ชื่อ - นามสกุล     ตำาแหน่ง
		 	1.		นายแพทย์พุชฌงค์	 แซ่โต๋ว	 	 	 ประธานกรรมการ
	 	2.	 นายสุชาติ	 	 แก่นจันทร์	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	1
	 	3.	 นายแพทย์สิทธิชัย				อาชายินดี	 	 รองประธานกรรมการ	คนที่	2
	 	4.	 นางเนาวรัตน์	 ชาประสิทธิ์	 	 เลขานุการ
	 	5.		นางสาวศิริพร	 ยุทธวราภรณ์	 	 เหรัญญิก
	 	6.		นางสมจิต	 	 นามทัศน์	 	 กรรมการ
	 	7.		นางกาญจนา	 แสงจันทร์เลิศ	 	 กรรมการ
	 	8.		นายจำาลอง	 	 ทัศนามล	 	 กรรมการ
	 	9.		นายบุญชู	 	 หลิ่มเทศ	 	 กรรมการ
	 10.	นายนิรันดร์	 	 ประสงค์ทรัพย์	 	 กรรมการ
	 11.	นายวีระชัย	 	 เลาหปราสาท	 	 กรรมการ
	 12.	นางยุพาพิศ		 วินัยรักษ์	 	 กรรมการ
	 13.	นางสาวกาญจนา	 โปร่งสันเทียะ	 	 กรรมการ
	 14.	นางสาวฐิตาพร	 วิโรจน์จิราภรณ์	 	 กรรมการ
	 15.	นายวินัย	 	 ผลถวิล	 	 	 กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
	 	1.		นายกิตติศักดิ์	 จรินทร์รัตนากร	 	 นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ
	 	2.	 นางณิชาปวีณ์	 มงคลทรง	 	 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำานาญการ
	 	3.	 นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 	 รองอธิบดีอัยการสำานักงานคดีอาญา
	 	4.	 นายมนตรี	 	 ช่วยชู	 	 	 ผู้สอบบัญชี
	 	5.	 นายปกรณ์	 	 ไชยวัฒนพันธุ์	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	6.	 นางสาววันเพ็ญ	 พุ่มเกษม	 	 ผู้จัดการ
	 	7.	 นางอุไร	 	 ทองสัมฤทธิ์	 	 รองผู้จัดการ
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น.
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด 
กล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมและเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2559	ตามระเบียบ

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2559 ครั้งที่ 43
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วาระการประชุม	ดังนี้

วาระที่  1    เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 	 1.1		 ในระหว่างปี		2559		มีสมาชิกสหกรณ์ฯ	ถึงแก่กรรม		5		ราย	คือ
	 	 	 1.		นางบังอร	 	 สุขชัยศรี	 สมาชิกสหกรณ์เลขที่			328
	 	 	 2.		นายสวัสดิ์	 	 นกขุนทด	 สมาชิกสหกรณ์เลขที่			824
	 	 	 3.		นายสมชาย	 	 คำาคง	 	 สมาชิกสหกรณ์เลขที่			645
	 	 	 4.		นายนิวัฒน์	 	 น้อยรักษ์	 สมาชิกสหกรณ์เลขที่		1412
	 	 	 5.		นางเยาวดี	 	 เกิดสินธุ์		 สมาชิกสหกรณ์เลขที่		2144
	 	 	 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยผู้ถึงแก่กรรมเป็นเวลา		1		นาที
	 	 1.2		 กล่าวแนะนำาผู้เข้าร่วมประชุม
	 	 	 1.		นายมนตรี	 			 ช่วยชู	 	 ผู้สอบบัญชี
	 	 	 2.		นายปกรณ์	 			 ไชยวัฒนพันธุ์	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	 	 3.		นายกิตติศักดิ์	 จรินทร์รัตนากร	 นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ
	 	 	 4.		นางณิชาปวีณ์	 มงคลทรง	 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำานาญการ 
	 	 	 5.		นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	 รองอธิบดีอัยการสำานักงานคดีอาญา

มติที่ประชุม    รับทราบ

วาระที่  2    เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ
	 	 ตามข้อบังคับข้อ	54	กำาหนดให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ
สองปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้	 สำาหรบัในปีต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตำาแหน่งจนครบวาระเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกึง่หนึง่
ในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระการดำารงตำาแหน่งจำานวน		8		คน		ดังนี้
	 	 1.		นายสุชาติ	 	 แก่นจันทร์
	 	 2.		นายแพทย์สิทธิชัย	 อาชายินดี	
	 	 3.		นางสาวกาญจนา	 โปร่งสันเทียะ
	 	 4.		นางสมจิต	 	 นามทัศน์
	 	 5.		นางเนาวรัตน์		 ชาประสิทธิ์
	 	 6.		นายแพทย์พุชฌงค์	 แซ่โต๋ว	 	 	 (ครบ	2	วาระหยุด	1	ปี)
	 	 7.		นางสาวศิริพร	 ยุทธวราภรณ์	 	 (ครบ	2	วาระหยุด	1	ปี)
	 	 8.		นายวีระชัย	 	 เลาหปราสาท	 	 (ครบ	2	วาระหยุด	1	ปี)

 รายช่ือสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำาเนินการประจำาปี 2560 จำานวน 17 คน คือ
	 	 	1.	 นางจิราพร	 วรากุล	 หมายเลข					1
	 	 	2.	 นายเลิศ	 เจริญสิทธิไพศาล	 หมายเลข					2
	 	 	3.	 นางสาวสุทธินี	 จันทร์สอาด	 หมายเลข					3
	 	 	4.	 นางสาวพัชรา	 ภูมิรัตน์	 หมายเลข					4
	 	 	5.	 นางสมจิต	 นามทัศน์			 หมายเลข					5
	 	 	6.	 นายสุชาติ	 แก่นจันทร์	 หมายเลข					6
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	 	 	7.	 นายพรชัย	 เจ๊ะมะ	 หมายเลข					7

	 	 	8.	 นายเอกชัย	 กัญญาคำา	 หมายเลข					8

	 	 	9.	 นางเนาวรัตน์	 ชาประสิทธิ์	 หมายเลข					9

	 	 10.	 นายชัยวัฒน์	 รุ่งจำารัส	 หมายเลข				10

	 	 11.	 นายสมโภชน์	 เอี่ยมสะอาด	 หมายเลข				11

	 	 12.		ทันตแพทย์ดนัย	 แก้วกำาเนิด	 หมายเลข				12

	 	 13.		นายแพทย์วิพัฒน์	 เจริญศิริวัฒน์	 หมายเลข				13

	 	 14.		นายฉมา	 เหลือแหล่	 หมายเลข				14			

	 	 15.		นายแพทย์สิทธิชัย	 อาชายินดี	 หมายเลข				15		

	 	 16.		นางณัฐธยาน์		 เนื่องแสง	 หมายเลข				16

	 	 17.		นางชนมน	 ดิษฐวงศ์	 หมายเลข				17

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีลับจากผู้สมัคร	 17	 คน	 โดยสหกรณ์ฯ	 เปิดให้สมาชิกมา

ลงคะแนนได้	ตั้งแต่เวลา		07.30	-	14.00	น.	ของวันประชุมใหญ่นี้	และในปีนี้	เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการมีความ

ถูกต้องแม่นยำา	และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ	จึงมีมติให้ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการ	 ซึ่งทางสหกรณ์ฯ	 ได้นำาเครื่องมาสาธิตและให้สมาชิกสหกรณ์ฯ	 ได้มาทดลองใช้งาน

เครือ่งนีก่้อนใช้งานจรงิ	เพือ่ให้สมาชกิสหกรณ์ฯ	มคีวามรู	้ความเข้าใจ	และมคีวามมัน่ใจในเครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้

ทั้งระบบ	ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย	ไม่ซับซ้อน	มีความถูกต้อง	แม่นยำา	และรวดเร็วในการรวมผลลงคะแนน		

มติที่ประชุม				 รับทราบและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบด้วย	ในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

           ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการประจำาปี  2560  ปรากฏ ดังนี้

	 	 	1.	 นางจิราพร	 วรากุล	 ได้คะแนน	 356			 คะแนน

	 	 	2.	 นายเลิศ	 เจริญสิทธิไพศาล	 ได้คะแนน	 467			 คะแนน

	 	 	3.	 นางสาวสุทธินี	 จันทร์สอาด	 ได้คะแนน	 644			 คะแนน

	 	 	4.	 นางสาวพัชรา	 ภูมิรัตน์	 ได้คะแนน	 547			 คะแนน

	 	 	5.	 นางสมจิต	 นามทัศน์			 ได้คะแนน	 644			 คะแนน

	 	 	6.	 นายสุชาติ	 แก่นจันทร์	 ได้คะแนน	 804			 คะแนน

	 	 	7.	 นายพรชัย	 เจ๊ะมะ	 ได้คะแนน	 385			 คะแนน

	 	 	8.	 นายเอกชัย	 กัญญาคำา	 ได้คะแนน	 165			 คะแนน

	 	 	9.	 นางเนาวรัตน์	 ชาประสิทธิ์	 ได้คะแนน	 521		 คะแนน

												 			 10.	 นายชัยวัฒน์	 รุ่งจำารัส	 ได้คะแนน	 347			 คะแนน

														 11.		นายสมโภชน์	 เอี่ยมสะอาด	 ได้คะแนน	 194			 คะแนน

												 	 12.		ทันตแพทย์ดนัย	 แก้วกำาเนิด	 ได้คะแนน	 426			 คะแนน

												 	 13.		นายแพทย์วิพัฒน์	 เจริญศิริวัฒน์	 ได้คะแนน	 368			 คะแนน

												 	 14.		นายฉมา	 เหลือแหล่	 ได้คะแนน	 138			 คะแนน
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												 	 15.		นายแพทย์สิทธิชัย	 อาชายินดี	 ได้คะแนน	 467			 คะแนน

												 	 16.		นางณัฐธยาน์		 เนื่องแสง	 ได้คะแนน	 327			 คะแนน

	 	 17.		นางชนมน		 ดิษฐวงศ์	 ได้คะแนน	 402			 คะแนน

 สรุปผลการนับคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด  8  คนแรก  ซึ่งจะเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดใหม่

	 	 	1.		นายสุชาติ	 แก่นจันทร์	 ได้คะแนน	 804			 คะแนน

	 	 	2.			นางสาวสุทธินี	 จันทร์สอาด	 ได้คะแนน	 644			 คะแนน

	 	 	3.			นางสมจิต	 นามทัศน์			 ได้คะแนน	 644			 คะแนน

	 	 	4.			นางสาวพัชรา	 ภูมิรัตน์	 ได้คะแนน	 547			 คะแนน

	 	 	5.			นางเนาวรัตน์	 ชาประสิทธิ์	 ได้คะแนน	 521			 คะแนน

	 	 	6.			นายแพทย์สิทธิชัย	 อาชายินดี	 ได้คะแนน	 467			 คะแนน

	 	 	7.			นายเลิศ	 เจริญสิทธิไพศาล	 ได้คะแนน	 467			 คะแนน

										 	 	8.			ทันตแพทย์ดนัย	 แก้วกำาเนิด	 ได้คะแนน	 426			 คะแนน

มติที่ประชุม		 มติเป็นเอกฉันท์เลือกกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	44	ที่ได้รับคะแนนสูงสุด	8	คนแรก	ตามรายชื่อ

ที่กล่าวข้างต้นเป็นกรรมการดำาเนินการ	อยู่ในวาระ		2		ปี	

 ดังนั้นคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด ชุดที่ 44 จำานวน 

15 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

	 	 	1.	 นายสุชาติ	 แก่นจันทร์	

	 	 	2.	 นายแพทย์สิทธิชัย	 อาชายินดี

	 	 	3.	 นายเลิศ	 เจริญสิทธิไพศาล

	 	 	4.	 นางเนาวรัตน์	 ชาประสิทธิ์			

	 	 	5.	 นางสาวสุทธินี	 จันทร์สอาด	

	 	 	6.	 นางสมจิต	 นามทัศน์

	 	 	7.	 นายบุญชู	 หลิ่มเทศ	 	

	 	 	8.	 นายจำาลอง	 ทัศนามล	

	 	 	9.	 นางกาญจนา	 แสงจันทร์เลิศ	 	

	 	 10.	 นายนิรันดร์	 ประสงค์ทรัพย์

	 	 11.	 นางยุพาพิศ	 วินัยรักษ์	 	

	 	 12.	 นางสาวฐิตาพร	 วิโรจน์จิราภรณ์

	 	 13.	 ทันตแพทย์ดนัย	 แก้วกำาเนิด  

	 	 14.	 นางสาวพัชรา	 ภูมิรัตน์	 	 	

	 	 15.	 นายวินัย	 ผลถวิล	 	

มติที่ประชุม				 มติที่ประชุมใหญ่เป็นเอกฉันท์เลือก	นายสุชาติ  แก่นจันทร์		เป็นประธานกรรมการ



24 รายงานกิจการประจำาปี 2560 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด

วาระที่  3    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2558  ครั้งที่  42

  ประธานกรรมการ	 นำาเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2558	

ครั้งที่	 42	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 12	พฤศจิกายน	2558	 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำาป	ี	

2558	หน้า	20-36)	โดยไม่มีการแก้ไข	 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2558	 คร้ังท่ี	 42	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 12  

พฤศจิกายน	 2558	 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2558	 หน้า	 20-36)	 โดยไม่มีการ

แก้ไข

วาระที่  4    รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากการเป็นสมาชิก ประจำาปี 2559

สมาชิก ปี  2559 ปี  2558 เพิ่ม / (ลด)

  สมาชิกสามัญ (คน) สมาชิกสมทบ (คน) รวมสมาชิก (คน)

จำานวนสมาชิกเมื่อ	1	ตุลาคม	2558	ยกมา 1,786 1,692 94

บวก สมาชิกเข้าใหม่	(ปกติ) 133 139 (6)

บวก สมาชิกเข้าใหม่	(สมทบ) 31 19 12

หัก - ลาออก 49 53 (4)

 - ถึงแก่กรรม 5 8 (3)

 - ให้ออก 5 3 2

คงเหลือสมาชิก ณ 30 กันยายน 1,891 1,786 105

มติที่ประชุม    รับทราบ

วาระที่  5    รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ  ประจำาปี  2559

รายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี  2559

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	

2511	 เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2517	บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ประจำาปี		

มีวาระดำารงตำาแหน่ง	 2	 ปี	 ตามกฎหมายสหกรณ์ฯ	 มีหลักสำาคัญเพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็นการลงทุน

ร่วมกันและช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำาเป็น	การบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่กำาหนดไว้ใน

ข้อบังคับระเบียบมติที่ประชุมของสหกรณ์ฯ	คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	43	ประจำาปี	2559	(ตามรายละเอียด

ในหนังสือรายงานกิจการประจำาปี	2559	หน้า	38-44)

มติที่ประชุม			 รับทราบผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ประจำาปี	2559	

วาระที่  6    รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2559

  ประธานกรรมการ	 มอบให้	 นายปกรณ์	 ไชยวัฒนพันธ์ุ	 ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ	 นำาเสนอรายงาน



25รายงานกิจการประจำาปี 2560 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด

ผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 ประจำาปี	 2559	 สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุด

วันที่	30	กันยายน	2559	(รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำาปี	2559	หน้า	45-50)

มติที่ประชุม				 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี	2559

วาระที่  7    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำาไรขาดทุน ประจำาปี 2559

	 	 ประธานกรรมการ	 มอบให้	 นายมนตรี	 ช่วยชู	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี	 นำาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	 -	 งบกำาไรขาดทุน	ประจำาปี	 2559	พร้อมทั้งรายงานผลตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์

ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด	ประจำาปี	2559	สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	(รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2559	หน้า	51-74)

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยย่อ

 สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 1.	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 	44,745,443.91	 บาท

	 	 2.	 เงินฝากสหกรณ์อื่น	 501,000,000.00	 บาท

	 	 3.	 เงินลงทุนระยะสั้น	 14,214,400.00	 บาท

	 	 4.	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 143,630,294.75	 บาท

	 	 5.	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 136,272.31	 บาท

	 	 6.	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	 	7,934.75	 บาท

	 	 7.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 14,432,607.01	 บาท

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 718,166,952.73 บาท

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 8.	 เงินลงทุนระยะยาว	 	1,019,651,500.00	 บาท

	 	 9.	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 880,117,204.50	 บาท

	 	 10.	 ลูกหนี้ระยะยาว	 3,254,305.69	 บาท

	 	 11.	 อุปกรณ์สำานักงาน	–	สุทธิ 96,138.39	 บาท

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,903,119,148.58 บาท

   รวมสินทรัพย์ 2,621,286,101.31 บาท

 หนี้สินและทุนของสหกรณ์

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 12.	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 618,000,000.00	 บาท

	 	 13.	 เงินรับฝาก	 1,082,731,337.43	 บาท

	 	 14.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 693,753.03	 บาท

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,701,425,090.46 บาท
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 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 15.	 สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,529,730.00		 บาท

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,529,730.00 บาท

   รวมหนี้สิน 1,702,954,820.46 บาท

 ทุนของสหกรณ์

	 	 16.	 ทุนเรือนหุ้น	 690,942,050.00	 บาท

  17.	 ทุนสำารอง	 79,313,049.27	 บาท

	 	 18.	 ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่นๆ	 19,043,757.47	 บาท

	 	 19.	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 60,643,460.52	 บาท

	 	 20.	 กำาไรสุทธิประจำาปี 68,388,963.59	 บาท

   รวมทุนของสหกรณ์ 918,331,280.85 บาท

   รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,621,286,101.31 บาท

งบกำาไรขาดทุน สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยย่อ

 รายได้และค่าใช้จ่าย

	 	 21.	 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน	 114,767,359.98	 บาท

	 	 22.	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน	 41,086,600.31	 บาท

	 	 23.	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 431,663.94	 บาท

	 	 24.	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 5,723,460.02	 บาท

  25. กำาไรสุทธิประจำาปี 68,388,963.59 บาท

งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยย่อ

	 	 26.	 เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมดำาเนินงาน	 237,737,905.32	 บาท

	 	 27.	 เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน	 (308,526,000.00)	 บาท

	 	 28.	 เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน	 499,982,388.96	 บาท

   เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 429,194,294.28 บาท

   เงินสด  ณ  วันต้นปี 116,551,149.63 บาท

   เงินสด  ณ  วันสิ้นปี 545,745,443.91 บาท

มติที่ประชุม				 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	-	งบกำาไรขาดทุนประจำาปี	2559		สำาหรับปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2559	
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วาระที่  8    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2559

ลำาดับ  รายการ
ปี 2559 ปี 2558

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %
1 ทุนสำารอง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ 9,043,027.34 13.22 7,316,630.59 11.95
2
 

เงินบำารุงสันนิบาต	ร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิ	
แต่ไม่เกิน	10,000.00	บาท

10,000.00 0.01 10,000.00 0.02

3
 
 

เงินปันผลตามหุ้นไม่เกินร้อยละ	10	แห่งมูลค่าหุ้นที่
ชำาระแล้วของสมาชิกทุกคนแต่ละคนตามระยะเวลา		
(จ่ายคืนอัตราร้อยละ	5.80)

38,367,258.25 56.10 35,463,708.25 57.90

4
 

เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยที่สมาชิก
ผู้กู้ชำาระระหว่างปี	(จ่ายคืนอัตราร้อยละ	20)

7,938,678.00 11.61 6,997,959.50 11.43

5
 
 

เงินโบนัสแก่กรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ	กรรมการ	(15	ท่าน)	
เจ้าหน้าที่สหกรณ์	(6	ท่าน)

2,230,000.00 3.26 1,960,000.00 3.20

6 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ 500,000.00 0.73 1,000,000.00 1.63
7
 

ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ

3,000,000.00 4.39 3,500,000.00 5.71

8
 

ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก
ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ

3,500,000.00 5.12 1,000,000.00 1.63

9 ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 3,500,000.00 5.12 3,000,000.00 4.901
10 ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากงานประจำา 300,000.00 0.44 1,000,000.00 1.63
11 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ	2	ของกำาไรสุทธิ --- - --- -
12 ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำานักงาน --- - --- -

รวม 68,388,963.59 100 61,248,298.34 100
หมายเหต	ุ		สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน,	เงินกู้สามัญ	และเงินกู้พิเศษ	ร้อยละ	6.30	ต่อปี	จ่ายเฉลี่ยคืนร้อยละ	20	ต่อปี	

เพราะฉะนั้นในปี	2559	สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ	5.04	ต่อปี	เมื่อปี	2558	สมาชิกเสียดอกเบี้ยร้อยละ	5.23	ต่อปี

มติที่ประชุม			 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2559	ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่  9    พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี 2560

 1.  แผนงานประจำาปี 2560

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด	กำาหนดแผนงานประจำาปี	2560	เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 	 1.	 แผนงานบริหารทั่วไป

	 	 	 1.1	 พัฒนาคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีความรู้	 ความสามารถเพื่อ
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เพิ่มทักษะในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 	 	 1.1.1	 ส่งเสริมให้คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ได้มีการอบรมศึกษาดูงาน

	 	 	 	 1.1.2	 จัดให้มีการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์	เรื่องกระบวนการสหกรณ์	100%

	 	 	 1.2	 การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์

	 	 	 	 1.2.1	 มีการกำากับและการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

	 	 	 	 1.2.2	 มีระบบการตรวจสอบภายใน

	 	 	 1.3	 พัฒนาระบบให้บริการทุกด้าน	เพื่อเพิ่มศักยภายในการบริการ

	 	 	 1.4	 เพ่ิมจำานวนสมาชิกโดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลเลิดสิน	 ได้มี

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์เพื่อให้มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

	 	 2.	 แผนงานด้านบริหารการเงิน

	 	 	 2.1	 การส่งเสริมเงินออม

	 	 	 	 2.1.1	 มีแผนรับทุนเรือนหุ้น		จำานวน		55,000,000.00		บาท

	 	 	 	 2.1.2	 มีแผนรับเงินฝากจากสมาชิก		จำานวน		650,000,000.00		บาท

	 	 	 	 2.1.3	 มีแผนรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	จำานวน		200,000,000.00		บาท

	 	 	 2.2	 การให้เงินกู้สมาชิกและสหกรณ์อื่น

	 	 	 	 2.2.1	 แผนให้สมาชิกกู้เงินจำานวน		1,100,000,000.00		บาท

   2.3 การลงทุน	 ลงทุนในแหล่งเงินทุนอ่ืนตามกฎหมายสหกรณ์และตามคณะกรรมการพัฒนา

สหกรณ์แห่งชาติกำาหนด			

	 	 3.	 แผนงานด้านสวัสดิการ		

	 	 	 3.1	 จัดให้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก

	 	 	 3.2	 แผนงานสนับสนุนชุมชนและสังคม

	 	 	 	 -	 โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม	 สนับสนุนการศึกษา	 ร่วมทำาบุญทอดกฐิน

ทอดผ้าป่าในชุมชน	สนับสนุนการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ของโรงพยาบาลเลิดสินและกีฬาสีของกรมการแพทย์

	 	 	 3.3	 แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์

	 	 	 	 -	 เผยแพร่การดำาเนินงาน	และข่าวสารต่างๆ	ในสหกรณ์ให้สมาชิกได้ทราบ	ประชาสัมพันธ์

เชิงรุกโดยให้ข้อมูลสมาชิกตามหน่วยงาน	จดหมายข่าวประจำาเดือน	

 2.  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  2560

รายการ
ปี 2559

ตั้งไว้ 
จ่ายจริง 

ประมาณการ 

รายจ่าย ปี 2560
หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่        

 

 

1.1 เงินเดือน 1,800,000.00 1,573,838.58 1,900,000.00   เป็นเงนิเดอืนเจ้าหน้าท่ี	7	อตัรา	

(สำารอง	1	อัตรา)	



29รายงานกิจการประจำาปี 2560 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด

รายการ
ปี 2559

ตั้งไว้ 
จ่ายจริง 

ประมาณการ 

รายจ่าย ปี 2560
หมายเหตุ

 

 

 

 

1.2 ค่าล่วงเวลา   100,000.00 99,600.00     120,000.00 สำาหรับเจ้าหน้าที่	 ที่มาปฏิบัติ

งานนอกเวลาหรือในวันหยุดที่

มกีารพเิศษ	เช่น	การปิดสิน้เดอืน,

สิ้นปี,	การปิดบัญชีคำานวณเงิน

ปันผลเตรียมงานประชุม

 

 

 

1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ 120,000.00 111,827.00	 150,000.00 เป็นค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเจ้าหน้าท่ี

ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และ

ประชุมสัมมนานอกสถานที่

  1.4 ค่าสวัสดิการ 60,000.00 62,994.25 80,000.00 เป็นค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

 

 

 

1.5 เงินประกันสังคม 60,000.00 52,068.00 60,000.00 ตาม	 พ.ร.บ.ประกันสังคมและ

เงินกองทุนทดแทนประเมินใน

อัตรา	5%	ของเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี

 

 

 

1.6 เงินกองทุนทดแทน 4,000.00 465.00 4,000.00 ตาม	 พ.ร.บ.ประกันสังคมและ

เงินกองทุนทดแทนประเมินใน	

1	คร้ัง	อัตรา	0.02%	ของเงินเดือน

เจ้าหน้าที่

 

 

 

1.7 เงินค่าครองชีพ 50,000.00 - 20,000.00    สำาหรับเจ้าหน้าท่ี	 ท่ีจบวุฒิปวส.

และปริญญาตรี	 ท่ีได้รับเงินเดือน

ไม่ถึงอัตราที่กำาหนด

รวม 2,194,000.00 1,900,792.83 2,334,000.00  

2. ค่าใช้จ่ายทางการบริหาร        

  2.1 ค่าเครื่องเขียนแบบ

พิมพ์

100,000.00 53,176.22 100,000.00 เป็นค่าแบบพิมพ์ต่างๆ

และกระดาษ

2.2 ค่าวัสดุสำานักงาน 150,000.00 76,693.99 150,000.00 เป็นค่าแฟ้ม,	ค่าหมึกพิมพ์และ

วัสดุสำานักงานอื่นๆ

2.3 ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร

40,000.00 31,019.00 40,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมและบริการ

ธนาคาร

2.4 ค่าไฟฟ้า 80,000.00 	54,302.76 80,000.00 เป็นค่าไฟฟ้า

  2.5 ค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร 70,000.00	 42,060.69 70,000.00	 เป็นค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์

2.6 ค่ารับรอง 1,000,000.00 852,785.00 1,000,000.00 เป็นค่ารับรองแขกของสหกรณ์
และค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่และ
ผู้เข้าร่วมประชุม
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รายการ
ปี 2559

ตั้งไว้ 
จ่ายจริง 

ประมาณการ 

รายจ่าย ปี 2560
หมายเหตุ

2.7 ค่าตอบแทน     600,000.00 	490,600.00 600,000.00 เป็นค่าตอบแทนท่ีปรึกษา	3	ท่าน	
และผู้ท่ีมาช่วยเหลืองานสหกรณ์

2.8 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ 					500,000.00 363,704.00					 500,000.00 เป็นค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะกรรมการ
ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และ
ประชุมสัมมนานอกสถานที่

2.9 ค่าตรวจสอบกิจการ 						84,000.00 83,000.00 84,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกิจการภายใน

2.10 ค่าธรรมเนียมสอบ
บัญชี

			75,000.00	 			70,000.00	 				75,000.00	 เป็นค่าตรวจสอบบัญชีบุคคล
ภายนอก

2.11 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,500,000.00 1,227,259.00			 1,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

2.12 ค่าซ่อมแซมบำารุง
รักษาสินทรัพย์

   30,000.00 8,935.00							     30,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์
สำานักงานต่างๆ	ในสหกรณ์

2.13 ค่าปรับปรุงสำานักงาน    100,000.00 - 100,000.00 เป็นค่าปรับปรุงสำานักงาน

2.14 ค่าใช้จ่ายพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์

				150,000.00 81,117.40 1,000,000.00 เป็นค่าบำารุงรักษาและพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์

2.15 ค่าประชาสัมพันธ์ 				50,000.00	 22,652.43 					50,000.00	 เป็นค่าประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์

2.16 ค่าใช้จ่ายในการ	
ดำาเนินคดี

				50,000.00	 - 					50,000.00	 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี	
เรียกหน้ีสินคืน,	 ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าทนายความ

2.17 ค่าใช้จ่ายติดตามหนี้      20,000.00 -      20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามหน้ี

2.18 ค่าเบี้ยประกันภัย 							5,000.00	 							4,471.20	 							5,000.00	 เป็นค่าประกันภัยสำาหรับเงิน
สหกรณ์

2.19 ค่าใช้จ่ายอื่น 50,000.00	 25,475.06 	50,000.00	 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีรายการไว้
โดยเฉพาะ

2.20 ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00	 15,415.75 50,000.00	 เป็นค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับ
สัญญาเงินกู้,	รายงานการประชุม,	
และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ	ใน
สหกรณ์

รวม 4,704,000.00 3,502,667.50 5,554,000.00

รวมทั้งสิ้น 1+2 6,898,000.00 5,403,460.33 7,888,000.00

3. ครุภัณฑ์ 400,000.00 49,345.39 400,000.00 เป็นค่าเครื่องใช้สำานักงานและ

อุปกรณ์อื่นๆ

รวม 400,000.00 49,345.39  400,000.00

หมายเหตุ				การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ		ยกเว้นรายการครุภัณฑ์
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มติที่ประชุม			 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการรายจ่ายประจำาปี	2559	โดยให้ถัวเฉลี่ยได้

ทุกรายการ	ยกเว้นรายการครุภัณฑ์

ประมาณการรายได้

ประมาณการ

ประเภทรายได้

ปี 2559 ผลการดำาเนินงาน 

สูงกว่า (ตำ่ากว่า) 

ปี 2560

ประมาณไว้ ประมาณไว้ รับจริง 

1. ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 	43,000,000.00 	39,722,003.50 (3,277,996.50) 43,000,000.00

2. ดอกเบ้ียรับเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้  32,000,000.00 	22,745,072.24 (9,254,927.76) 30,000,000.00

3. ดอกเบ้ียเงินลงทุนและรายได้อ่ืน 	35,000,000.00 	52,731,948.18 17,731,948.18 50,000,000.00

  รวม 110,000,000.00  115,199,023.92 5,199,023.92 123,000,000.00

ประมาณการรายจ่าย

ประมาณการ

ประเภทรายจ่าย

ปี 2559 ผลการดำาเนินงาน 

สูงกว่า (ตำ่ากว่า) 

ปี 2560

ประมาณไว้ ประมาณไว้ จ่ายจริง 

1. ค่าใช้จ่าย	1+2  6,898,000.00 5,403,460.33 (1,494,539.67) 7,888,000.00

2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก  29,000,000.00 27,944,427.57 (1,055,572.43) 35,000,000.00

3. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 17,000,000.00 13,142,172.74 (3,857,827.26) 18,000,000.00

4. บำาเหน็จเจ้าหน้าที่  330,000.00 	268,500.00 (61,500.00) 350,000.00

5. ค่าชดเชยเจ้าหน้าที่ ---- ---- ---- ----

6. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 100,000.00 49,345.39 (50,654.61) 100,000.00

7. เงินเดือนตอบแทนพิเศษ ---- ---- ---- ----

8. ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ ---- 2,154.30 2,154.30 ----

  รวม   53,328,000.00  46,810,060.33 (6,517,939.67) 61,338,000.00 

ประมาณการกำาไรขาดทุน

ประมาณการประเภท

กำาไรขาดทุน

ปี 2559 ผลการดำาเนินงาน 

สูงกว่า (ตำ่ากว่า) 

ปี 2560

ประมาณไว้ ประมาณไว้ รับ-จ่าย-จริง 

1. ประมาณการรายได้ 110,000,000.00 115,199,023.92 5,199,023.92 123,000,000.00

2. ประมาณการรายจ่าย 	53,328,000.00 	46,810,060.33 (6,517,939.67) 61,338,000.00

3. ประมาณการกำาไรสุทธิ 56,672,000.00 	68,388,963.59 11,716,963.59 61,662,000.00

มติที่ประชุม				 รับทราบ
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วาระที่  10    พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมและการคำ้าประกันของสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2560

  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ	ข้อ	17	สหกรณ์ฯ	อาจกู้ยืมเงินสำาหรับใช้เป็นทุน	เพื่อกิจการการ

คำ้าประกันตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควร	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 จึงเสนอให้

ทีป่ระชมุพจิารณา	วงเงนิกูย้มืและคำา้ประกนัในวงเงนิ	1,120,000,000.00	บาท	(หนึง่พนัหนึง่ร้อยยีส่บิล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์ฯ	 ประจำาปี	 2560  

จำานวนเงิน	1,120,000,000.00	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

วาระที่  11    พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำาปี 2560

	 	 ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 มีนโยบายให้สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่มีทุนดำาเนินงานตั้งแต่	 50

ล้านบาทข้ึนไป	 และมีการควบคุมภายในท่ีดี	 จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี	 คณะกรรมการ	 ดำาเนินการ

จึงได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและชำานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี

สหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี	2560	และกำาหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สรุปข้อเสนอบริการสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด ประจำาปี 2560

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท มนตรีสอบบัญชี
และกฎหมาย จำากัด

โดย นายมนตรี ช่วยชู

นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์
ผู้ชำานาญงานตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์

1. การเข้าปฏิบัติงาน
   ตรวจสอบบัญชี
-		จำานวนครั้งที่เข้า
			ตรวจสอบ
-		จำานวนผู้ช่วย

-	เข้าตรวจสอบปีละ	4-6	คร้ังต่อปีๆ	ละ	
ไม่น้อยกว่า	2-4	วัน
-	ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า	3-5	คน

-	เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ	3-4	
ครั้งๆ	ละไม่น้อยกว่า	2-3	วัน
-	ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า	2	คน

2. การรายงานผลการ  
ตรวจสอบ

-		รายงานระหว่างปี

-		รายงานประจำาปี

-		การแสดงความเห็น

-	รายงานผลการสอบบัญชีพร้อม
วิเคราะห์งบการเงินทุกไตรมาส
-	รายงานผลการสอบบัญชีประจำาปี		
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำาหนด
-	ภายใน	3	วัน	หลังจากสหกรณ์ส่ง		
งบการเงิน
-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม	
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ

-	รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี		
สำาหรับระยะเวลา	6	เดือน
-	รายงานผลการสอบบัญชีประจำาปี	
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์	
กำาหนด
-	ภายในไม่เกิน	10	วัน	หลังจาก
สหกรณ์ส่งงบการเงิน
-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม	
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท มนตรีสอบบัญชี
และกฎหมาย จำากัด

โดย นายมนตรี ช่วยชู

นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์
ผู้ชำานาญงานตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์

3. บริการอื่นๆ -	ให้บริการวิเคราะห์งบการเงินโดย		
ใช้เทคนิคตามความเหมาะสม	ให้		
คำาปรึกษาแก่สหกรณ์เกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน	ระบบบัญชีโดย
ไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม	
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ

-	ให้คำาแนะนำาด้านบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด

-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม	
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- จำานวนเงิน

- การเบิกค่าธรรมเนียม

-	คิดตามเวลาและแรงงานท่ีใช้ในการ
	 ปฏิบัติงาน	โดยรวมค่าเบ้ียเล้ียง	พาหนะ	
	 ไว้แล้ว	เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
ยืนยันยอดและสอบทานหนี้รวมทั้ง
การขอหนังสือรับรองจากธนาคาร		
กำาหนด	เป็นเงิน	70,000.00	บาท
-	เก็บคร้ังเดียวเม่ืองบการเงินได้ผ่านการ
	 อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้ว

-	คิดตามเวลาและแรงงานที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน	โดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยง	
พาหนะ	ไว้แล้ว	เว้นแต่ค่าใช้จ่ายใน
การขอคำายืนยันและสอบทานหนี้
ตามแบบและวิธีการที่กรมฯ	กำาหนด	
เป็นเงิน	70,000.00	บาท
-	เบิกเงินเมื่อได้ตรวจสอบบัญชีรับรอง
งบการเงินของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว

5. ผลงานด้านการตรวจสอบ
บัญชี

สหกรณ์ที่เคยตรวจสอบ		เช่น
สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล	จำากัด
สอ.วชิรพยาบาล	จำากัด
สอ.กระทรวงมหาดไทย	จำากัด
สอ.การประปาส่วนภูมิภาค	จำากัด
สอ.สภากาชาดไทย	จำากัด

ฯลฯ

สหกรณ์ที่เคยตรวจสอบ		เช่น
สอ.พนักงานบริษัทขนส่ง	จำากัด
สอ.สาธารณสุขเลย	จำากัด
สอ.ตำารวจแห่งชาติ	จำากัด
สอ.สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	จำากัด
สอ.โรงพยาบาลนครนายก	จำากัด

ฯลฯ

มติที่ประชุม			 มีมติเลือกบริษัท	 มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย	 จำากัด	 โดยนายมนตรี	 ช่วยชู	 เป็นผู้ตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ์ฯ	 สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2560	 โดยกำาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

จำานวนเงิน	70,000.00	บาท	(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 12    พิจารณาอนุมัติการนำาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ

  พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 ได้อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 10(7)	

และมาตรา	 62(7)	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.2542	 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	
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ในการประชุม	 ครั้งที่	 2/2558	 เมื่อวันที่	 28	 พฤษภาคม	 2558	 และออกประกาศ	 ณ	 วันที่	 3	 กรกฎาคม	 2558	

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต	ิ เรือ่ง	 ข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ของสหกรณ์	 ไว้ดงัต่อไปนี้

	 	 ข้อ	3	 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้	ดังต่อไปนี้

	 			 	 (1)	 บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

	 	 	 (2)	 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง	สลักหลังหรือรับอาวัล	หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล	โดยไม่มีข้อจำากัดความรับผิด

	 	 	 (3)	 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

	 	 	 (4)	 บัตรเงินฝาก	 หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน	 หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

	 	 	 (5)	 ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์	พ.ศ.	2540	และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ	A-	ขึ้นไป

จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 	 (6)	 หุ้นกู้ท่ีมีหลักประกัน	 หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	 ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ 

ระดับ	 A-	 ขึ้นไป	 จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

	 	 	 (7)	 หน่วยลงของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยู่ในการกำากับดูแลของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 ข้อ	4	 การนำาเงินไปฝากหรือลงทุน	ตามข้อ	3(7)	 รวมกันต้องไม่เกินทุนสำารองของสหกรณ์	และ

ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำาเนินการได้

	 	 ข้อ	5	 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ท่ีได้ดำาเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ	 เรื่อง	 ข้อกำาหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์	 พ.ศ.2552	 อยู่ก่อนวันที่ประกาศ

ฉบับนี้ใช้บังคับ	ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

   ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด 

สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 อีกทั้งเพื่อจะก่อให้เกิดความคล่องตัว 

สะดวก	รวดเร็ว	และเกิดผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด	คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติให้

คณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์สามารถนำาเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามข้อกำาหนด	 ข้อ	 3	 และข้อ	 4	 ตาม

ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนดดังกล่าว	

มติที่ประชุม	 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้คณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	

จำากัด	 นำาเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามข้อกำาหนด	 ข้อ	 3	 และ	 ข้อ	 4	 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติกำาหนด

วาระที่  13   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 	 -ไม่มี	-		
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	 	 ประธานฯ	กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา			16.00	น.

 	 ประธานกรรมการ

	 (นายแพทย์พุชฌงค์			แซ่โต๋ว)

 

 	 เลขานุการ

	 (นางเนาวรัตน์			ชาประสิทธิ์)
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วาระที่ 4  รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากการเป็นสมาชิก 
  ประจำ ปี 2560

สมาชิก
ปี  2560 ปี  2559 เพิ่ม / (ลด)

สมาชิกสามัญ	

(คน)

สมาชิกสมทบ	

(คน)

รวมสมาชิก

(คน)

จำานวนสมาชิกเมื่อ	1	ตุลาคม	2559	ยกมา 1,891 1,786 105

บวก			สมาชิกเข้าใหม่	(ปกติ) 102 133 (31)

บวก			สมาชิกเข้าใหม่	(สมทบ) 26 31 (5)

หัก					-		ลาออก 47 49 (5)

										-		ถึงแก่กรรม 7 5 2

										-		ให้ออก 3 5 (2)

คงเหลือสมาชิก ณ 30 กันยายน 1,962 1,891 74

มติที่ประชุม

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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รายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี  2560

	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2511	

เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2517	บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ประจำาปี	มีวาระ

ดำารงตำาแหน่ง	 2	 ปี	 ตามกฎหมายสหกรณ์ฯ	 มีหลักสำาคัญเพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมกัน

และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำาเป็น	 การบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ	

ระเบียบ	มติท่ีประชุมของสหกรณ์ฯ	คณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี	44	ประจำาปี	2560	ขอรายงานผลการดำาเนินงาน

ในรอบปี	2560	ดังนี้

1.  จำานวนสมาชิก

สมาชิก ณ 1 ต.ค. 59
เพิ่ม

ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

ณ 30 ก.ย. 60ลาออก เสียชีวิต ให้ออก
สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

1,744

147

102

	26

42

5

6

1

3

-

1,795

167

รวม 1,891 128 47 7 3 1,962

2.  สรุปผลการรายงานผลการดำาเนินการในปี 2560 เปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายการ ปี 2560

จำานวนเงิน (บาท)

ปี 2559

จำานวนเงิน (บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

จำานวนเงิน (บาท)

จำานวนสมาชิก 1,962	(คน) 1,891	(คน) 71	(คน)
ทุนเรือนหุ้น 739,821,660.00 690,942,050.00 48,879,610.00
ทุนสำารอง 88,357,248.73 79,313,049.27 9,044,199.46
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 23,522,317.97 19,043,757.47 4,478,560.50
เงินรับฝาก 1,263,805,327.92 1,082,731,337.43 181,073,990.49
หนี้สิน 1,936,607,238.27 1,702,954,820.46 233,652,417.81
เงินให้สมาชิกกู้ 698,326,114.00 642,903,077.25 55,423,036.75
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 374,815,000.00 384,235,000.00 (9,420,000.00)
เงินฝากสหกรณ์อื่น 710,000,000.00 501,000,000.00 209,000,000.00
เงินลงทุน 1,082,930,000.00 1,033,865,900.00 49,064,100.00
สินทรัพย์รวม 2,923,956,700.04 2,621,286,101.31 302,670,598.73
กำาไรสุทธิ 72,918,235.07 68,388,963.59 4,529,271.48

วาระที่ 5  รับทราบรายงานผลการดำ เนินงาน
  ของสหกรณ์ฯ ประจำ ปี 2560
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3.  ทุนเรือนหุ้น  ทุนสำารอง  ทุนสะสม

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

ทุนเรือนหุ้น

1	ต.ค.		ยกมา

ในระหว่างปี			-		เพิ่ม

																					-		ลด

690,942,050.00

58,510,400.00

9,630,790.00

644,617,780.00

56,068,220.00

9,743,950.00

46,324,270.00

2,442,180.00

(113,160.00)

30 กันยายน คงเหลือ 739,821,660.00 690,942,050.00 48,879,610.00

ทุนสำารอง

1	ต.ค.		ยกมา

ในระหว่างปี			-		เพิ่ม

																					-		ลด

79,313,049.27

9,044,199.46

-

71,980,372.27

7,332,677.00

-

7,332,677.00

1,711,522.46

-

30 กันยายน คงเหลือ 88,357,248.73 79,313,049.27 9,044,199.46

ทุนสะสมตามข้อบังคับ

1	ต.ค.		ยกมา

ในระหว่างปี			-		เพิ่ม

																					-		ลด

19,043,757.47

10,800,000.00

6,321,439.50

14,461,951.97

9,500,000.00

4,918,194.50

4,581,805.50

1,300,000.00

1,403,245.00

30 กันยายน คงเหลือ 23,522,317.97 19,043,757.47 4,478,560.50

4.  เงินรับฝาก

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

เงินรับฝากออมทรัพย์

1	ต.ค.		ยกมา

ในระหว่างปี			-		เพิ่ม

																					-		ลด

24,023,176.89

49,026,855.28

42,502,596.61

18,419,773.58

47,292,934.42

41,689,531.11

5,603,403.31

1,733,920.86

813,065.50

30 กันยายน คงเหลือ 30,547,435.56 24,023,176.89 6,524,258.67

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

1	ต.ค.		ยกมา

ในระหว่างปี			-		เพิ่ม

																					-		ลด

103,749,871.89

99,758,337.75

91,192,609.35

101,561,128.21

97,704,240.75

95,515,497.07

2,188,743.68

2,054,097.00

(4,322,887.72)

30 กันยายน คงเหลือ 112,315,600.29 103,749,871.89 8,565,728.40
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รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มทรัพย์
1	ต.ค.		ยกมา
ในระหว่างปี			-		เพิ่ม
																					-		ลด

930,888,853.94
307,437,847.55
150,884,328.91

694,841,988.78
428,227,235.28
192,180,370.12

					236,046,865.16
(120,789,387.73)
(41,296,041.21)

30 กันยายน คงเหลือ 1,087,442,372.58 930,888,853.94 156,553,518.64

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่ม
สุขทวีทรัพย์
1	ต.ค.		ยกมา
ในระหว่างปี			-		เพิ่ม
																					-		ลด

24,069,434.71
12,201,820.67
2,771,335.89

14,900,465.65
10,650,912.52
1,481,943.46

9,168,969.06
1,550,908.15
1,289,392.43

30 กันยายน คงเหลือ 33,499,919.49 24,069,434.71 9,430,484.78

5.  เงินให้สมาชิกกู้

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1	ต.ค.		ยกมา
ในระหว่างปี			-		เพิ่ม
																					-		ลด

256,650.00
3,419,100.00
3,286,500.00

201,850.00
2,733,100.00
2,678,300.00

54,800.00
686,000.00
608,200.00

30 กันยายน คงเหลือ 389,250.00 256,650.00 132,600.00

เงินกู้สามัญ
1	ต.ค.		ยกมา
ในระหว่างปี			-		เพิ่ม
																					-		ลด

351,901,647.25
459,882,000.00
462,307,137.25

355,302,031.00
434,589,968.00
437,990,351.75

(3,400,383.75)
25,292,032.00
24,316,785.50

30 กันยายน คงเหลือ 349,476,510.00 351,901,647.25 (2,425,137.25)

เงินกู้พิเศษ
1	ต.ค.		ยกมา
ในระหว่างปี			-		เพิ่ม
																					-		ลด

287,354,202.00
185,512,100.00
127,659,148.50

279,710,205.75
89,541,500.00
81,897,503.75

7,643,996.25
95,970,600.00
45,761,644.75

30 กันยายน คงเหลือ 345,207,153.50 287,354,202.00 57,852,951.50

เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ
1	ต.ค.		ยกมา
ในระหว่างปี			-		เพิ่ม
																					-		ลด

3,390,578.00
-
137,377.50

3,512,724.25
-
122,146.25

(122,146.25)
-
15,231.25

30 กันยายน คงเหลือ 3,253,200.50 3,390,578.00 (137,377.50)
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6.  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

สหกรณ์อื่น

1	ต.ค.		ยกมา

ในระหว่างปี			-		เพิ่ม

																					-		ลด

384,235,000.00

100,000,000.00

109,420,000.00

563,075,000.00

250,000,000.00

428,840,000.00

(178,840,000.00)

(150,000,000.00)

(319,420,000.00)

30 กันยายน คงเหลือ 374,815,000.00 384,235,000.00 (9,420,000.00)

7.  การลงทุน

รายการ

ปี 2560 ปี 2559

จำานวนเงิน 

(บาท)

จำานวนเงิน 

(บาท)

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง	อายุ	10	ปี	ดอกเบ้ีย	

4.75%	ต่อปี,	อายุ	3	ปี	ดอกเบี้ย	3.25%	ต่อปี 14,000,000.00 20,000,000.00

หุ้นสหประกันชีวิต	จำากัด 200,000.00	 200,000.00	

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด 30,000,000.00	 30,000,000.00	

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย	จำากัด	 30,000,000.00 30,000,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จำากัด 1,000,000.00 ---

หุ้นกู้บริษัทเหมราชฯ	จำากัด	อายุ	7	ปี	ดอกเบี้ย	4.58-6.36%	ต่อปี --- 8,022,439.48 

หุ้นกู้บริษัทอินโดรามา	เวนเจอร์สจำากัดอายุ	10	ปี	ดอกเบี้ย	5.52	ต่อปี 100,000,000.00 100,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทไทยออยล์	จำากัด	อายุ	7	ปี	ดอกเบี้ย	4.61%	ต่อปี 10,000,000.00 10,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทซีพี	ออลล์	จำากัด	อายุ	7	ปี	ดอกเบี้ย	4.85%	ต่อปี 10,000,000.00 10,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทปตท.	สผ.	จำากัด	อายุ	15	ปี	ดอกเบี้ย	4.82%	ต่อปี 20,000,000.00 20,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จำากัด	อายุ	7	ปี	

ดอกเบี้ย	4.80%	ต่อปี 10,000,000.00 10,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทซีพี	ออลล์	จำากัด	อายุ	10	ปี	ดอกเบี้ย	5.05%	ต่อปี 70,000,000.00 70,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทปตท.	จำากัด	(มหาชน)	อายุ	6	ปี	11	เดือน	ดอกเบ้ีย	4%	ต่อปี 20,000,000.00 20,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทซีพี	ออลล์	จำากัด	อายุ	12	ปี	ดอกเบี้ย	4.80%	ต่อปี 200,000,000.00 200,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทซีพี	ออลล์	จำากัด	อายุ	12	ปี	ดอกเบ้ีย	4.80%	ต่อปี 80,000,000.00 80,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	อายุ	10	ปี	ดอกเบ้ีย	4.28%	ต่อปี 25,000,000.00 25,000,000.00
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รายการ

ปี 2560 ปี 2559

จำานวนเงิน 

(บาท)

จำานวนเงิน 

(บาท)

หุ้นกู้บริษัทปตท.	จำากัด	(มหาชน)	อายุ	6	ปี	27	วัน	ดอกเบี้ย	3.50%	

ต่อปี 40,000,000.00 40,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทอินโดรามา	เวนเจอร์สจำากัดอายุ	10	ปี	ดอกเบ้ีย	3.92	ต่อปี 250,000,000.00 250,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จำากัด	อายุ	12	ปี	ดอกเบ้ีย	4.15	ต่อปี 50,000,000.00 50,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	อายุ	10	ปี	ดอกเบ้ีย	4.35	ต่อปี		 60,000,000.00 ---

รวมเงินลงทุน 1,020,200,000.00 973,222,439.48

ผลตอบแทนจากการลงทุน  ณ  30  กันยายน 45,498,278.21 41,222,876.51

8.  กำาไรสุทธิ

รายการ

ปี 2560 ปี 2559 เพิ่ม / (ลด)

จำานวนเงิน 

(บาท)

จำานวนเงิน 

(บาท)

จำานวนเงิน 

(บาท)

กำาไรสุทธิประจำาปี 72,918,235.07 68,388,963.59 4,529,271.48

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 128,287,248.51 115,199,023.92 13,088,224.59

					-			ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 56,259,422.50 62,467,075.74 (6,207,653.24)

					-			ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 26,051,454.23 11,077,407.73 14,974,046.50

					-			ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 45,498,278.21 41,222,876.51 4,275,401.70

					-			รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,500.00 10,450.00 (1,950.00)

					-			ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่น 199,166.75 213,853.75 (14,687.00)

					-			ค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืม 249,000.00 180,000.00 69,000.00

					-			รายได้เบ็ดเตล็ด 21,426.82 27,360.19 (5,933.37)

ค่าใช้จ่าย 55,369,013.44 46,810,060.33 8,558,953.11

					-			ดอกเบี้ยจ่าย 49,131,929.02 41,086,600.31 8,045,328.71

					-			ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 6,237,084.42 5,723,460.02 513,624.40
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9.  การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวและการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ในรอบปี 2560

รายการ ปี 2560

ทุนสาธารณประโยชน์

1	ต.ค.		ยกมา

บวก			จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี	2559

หัก					จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ระหว่างปี	2560

1,553,629.54

500,000.00

542,449.00

30 กันยายน คงเหลือ 1,511,180.54

ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

1	ต.ค.		ยกมา

บวก			จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี	2559

หัก					จ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ระหว่างปี	2560

2,852,875.30

3,000,000.00

3,066,885.50

30 กันยายน คงเหลือ 2,785,989.80

ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก

1	ต.ค.		ยกมา

บวก			จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี	2559

หัก					จ่ายทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกระหว่างปี	2560

3,832,380.00

3,500,000.00

793,500.00

30 กันยายน คงเหลือ 6,538,880.00

ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว

1	ต.ค.		ยกมา

บวก				จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี		2559

หัก						จ่ายทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวระหว่างปี	2560

4,393,960.00

3,500,000.00

1,224,190.00

30 กันยายน คงเหลือ 6,669,770.00

ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากงานประจำา

1	ต.ค.		ยกมา

บวก				จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี		2559

หัก						จ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากงานประจำาระหว่างปี	2560

1,853,600.00

300,000.00

653,350.00

30 กันยายน คงเหลือ 1,500,250.00

10.  การดำาเนินงานทั่วไป

 10.1 การศึกษาอบรม

 สหกรณ์ฯ	จัดประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่สมาชิก	โดยกำาหนด

ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ	จำานวน		5		รุ่น	ดังนี้

  	 รุ่นที่	1	วันที่	4	-	5	กุมภาพันธ์	2560	ณ	ห้วยป่าปก	รีสอร์ท	จังหวัดอุทัยธานี	จำานวนสมาชิก	125	คน	
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รวมเป็นเงิน	434,340.00	บาท

  		รุ่นที่	2	วันที่	19	พฤษภาคม	2560	ณ	ห้องประชุมกาญจนาภิเษก	ชั้น	25	อาคารกาญจนาภิเษก	

โรงพยาบาลเลิดสิน	จำานวนสมาชิก	397	คน	รวมเป็นเงิน	457,590.00	บาท

   	 รุ่นที่	 3	 วันที่	 14	 มิถุนายน	 2560	ณ	 ห้องประชุมกาญจนาภิเษก	 ชั้น	 25	 อาคารกาญจนาภิเษก	

โรงพยาบาลเลิดสิน	จำานวนสมาชิก	385	คน	รวมเป็นเงิน	444,844.50	บาท

   	 รุ่นที่	4	วันที่	9	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุมกาญจนาภิเษก	ชั้น	25	อาคารกาญจนาภิเษก	จำานวน

สมาชิก	387	คน	รวมเป็นเงิน	448,742.00	บาท

   	 รุ่นที่	5	วันที่	9	-	10	กันยายน	2560	ณ	โรงแรมเอกโพลิน	ริเวอร์แคว	จังหวัดกาญจนบุรี	จำานวน

สมาชิก	164	คน	รวมเป็นเงิน	505,965.00	บาท

 10.2 การพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ (ศึกษา อบรม และประชุมสัมมนา)

  ในระหว่างปี	 2560	 สหกรณ์ได้เห็นความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากร	 จึงส่งคณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์	เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ประสบการณ์	และทักษะในการทำางาน	เข้าร่วมประชุม	อบรม	สัมมนา	ดังนี้

  	 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา	เรื่อง	“รู้เรื่องการออมย่อมสบายตอนแก่”	วันที่	24	ธันวาคม	2559	

ณ	โรงแรมทีเคพาเลช	จัดโดย	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย	จำากัด

   เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา	 เร่ือง	 “การบัญชีขั้นสูง”	 วันท่ี	 12	 -	 13	 มกราคม	 2560

ณ	ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส	(น.ม.ส.)	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จัดโดย	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  	 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา	 เรื่อง	 “เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน”	 วันที่	 10	 -	 11	มกราคม	 2560	

ณ	ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส	(น.ม.ส.)	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จัดโดย	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “คณะกรรมการอำานวยการ”	 วันที่	 18	 -	 20	 มกราคม	 2560	

ณ	 โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 จัดโดย	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	

จำากัด	(ชสอ.)	

   เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “การตรวจสอบวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและแก้ไขปัญหา

การทุจริตในสหกรณ์”	 วันที่	 21	 -	 23	 สิงหาคม	 2560	ณ	 ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส	 (น.ม.ส.)	 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย	จัดโดย	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

 10.3 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น และร่วมการกุศล

หน่วยงาน/สหกรณ์ จำานวนเงิน

1 ร่วมทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	กับสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1,000.00

2 ร่วมทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

ราชวิถี	

1,000.00

3 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

10,000.00
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4 ร่วมบริจาคสนับสนุนงานกีฬาสี	กับโรงพยาบาลเลิดสิน	 5,000.00

5 ร่วมบริจาคสนับสนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กับโรงพยาบาลเลิดสิน 1,800.00

6 ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมรวมพลังสามัคคีประจำาปี	2560	กับโรงพยาบาล

เลิดสิน

30,000.00

7 ร่วมทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี	กับโรงพยาบาลเลิดสิน 10,000.00

8 จัดทำาเสื้อเชิ้ตสีดำาแจกสมาชิก 352,250.00

9 ร่วมบริจาคสนับสนุนจัดงาน	ค่ายเยาวชนและครอบครัว	2560	กับมูลนิธิโฮป

อะคาเดมี่

1,000.00

10 ร่วมทำาบุญทอดผ้าป่ากับมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์เพ่ือมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ

ผู้ป่วยโรงพยาบาลเลิดสิน

100,000.00

11 ร่วมบริจาคสนับสนุนชมรมฟุตบอล	กับโรงพยาบาลเลิดสิน 10,000.00

12 ร่วมสมทบทุน	มูลนิธิชัยพัฒนา	กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 2,000.00

13 ร่วมทำาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	กับกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	

2,000.00

14 ร่วมทำาบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี	กับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตรัง 1,000.00

15 ร่วมทำาบุญทอดกฐินสามัคคี	กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,000.00

16 ร่วมบริจาคสนับสนุนงานกีฬาสี	กับโรงพยาบาลเลิดสิน 14,399.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 542,449.00

 10.4 การประชาสัมพันธ์
	 	 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 จัดทำาจดหมายข่าวแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ	 เพื่อจะได้
ทราบข่าวสารต่าง	ๆ	ในสหกรณ์ฯ	เป็นประจำาทุกเดือน	โดยให้ข้อมูลสมาชิกตามหน่วยงาน	จดหมายข่าวประจำาเดือน
และ	Line:	@line	Lerdsincoop

มติที่ประชุม
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รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

เรียน	 ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด

	 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2557	วันที่	12	พฤศจิกายน	2558	ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	2560	

ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือนที่เข้า

ตรวจสอบนั้น	จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำาปีโดยสรุปดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

	 	 1.1	 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ

	 	 1.2	 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

	 	 1.3	 เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานอื่นๆ	ของสหกรณ์

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

	 	 2.1	 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

	 	 2.2	 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำาหนดของสหกรณ์

	 	 2.3	 ตรวจสอบการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติของท่ีประชุม

	 	 2.4	 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนงาน	 และงบประมาณ

	 	 	 ที่กำาหนดไว้

 3. ผลการตรวจสอบมีดังนี้

 	 3.1	 ผลการดำาเนินงาน

   สมาชิกสหกรณ์  ณ  วันที่  30  กันยายน  2560 แยกตามประเภทดังนี้

ประเภทสมาชิก
ต้นปี

(คน)

เพิ่มระหว่างปี

(คน)

ลดลงระหว่างปี

(คน)

คงเหลือสิ้นปี

(คน)

สมาชิกสามัญ 1,744 102 51 1,795

สมาชิกสมทบ 147 26 6 167

รวมทั้งสิ้น 1,891 128 57 1,962

วาระที่ 6  รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
  ประจำ ปี 2560
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   จำานวนสินทรัพย์ รายได้ รายจ่าย และกำาไร

รายการ กันยายน 2559 กันยายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ

สินทรัพย์รวม 2,621,286,101.31 2,923,956,700.04 11.55

รายได้ 115,199,023.92 128,287,248.51 11.36

รายจ่าย 46,810,060.33 55,369,013.44 18.28

กำาไร 68,388,963.59 72,918,235.07 6.62

  3.2	 ด้านบริหารงานทั่วไป
3.2.1	 สหกรณ์ได้กำาหนดนโยบายแผนการดำาเนินงานต่างๆ	 โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ

แยกกันไว้อย่างชัดเจน	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับโดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก

3.2.2	 ได้กำาหนดตำาแหน่งงานต่างๆของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไว้อย่างเหมาะสม	 เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานตามตำาแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

3.2.3	 สามารถปฏิบัติตามแผนงานและวงเงินงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติในท่ี
ประชุมใหญ่

3.2.4	 มีการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

 	 3.3	 ด้านบัญชี
3.3.1	 สหกรณ์ได้จัดทำาบัญชีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีและเก็บข้อมูล

รายละเอียดต่างๆ	 มีเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน	 ตรงกับบัญชีคุมยอดทั้งลูกหนี้
เงินให้กู้	เจ้าหนี้เงินรับฝาก	ทุนเรือนหุ้นและอื่นๆ

3.3.2	 สหกรณ์ได้จัดทำาบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน	 มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
ครบถ้วน	 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี	 เป็นไปตามรูปแบบที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนด

  3.4	 ด้านการเงิน
	 ณ	วันสิ้นปี	30	กันยายน	2560		สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชี	การใช้จ่ายเงิน

ต่างๆในระหว่างปีเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ขออนุมัติไว้ในที่ประชุมใหญ่	เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด	 รายจ่ายต่างๆ	 ใช้ไปเพื่อกิจการของสหกรณ์
ตามควรแก่เหตุ	เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

 	 3.5	 ด้านสินเชื่อ
	 	 	 3.5.1	 สหกรณ์ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี	3	ประเภท	

ประเภทเงินกู้ จำานวนสัญญา จำานวนเงิน อัตราดอกเบ้ีย ณ วันส้ินปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 433 3,419,100.00 6.25

เงินกู้สามัญ 1,870 206,202,400.00 ใช้หุ้นคำ้าประกัน	6.00

216 253,679,600.00 ใช้บุคคลคำ้าประกัน	6.25

เงินกู้พิเศษ 100 185,512,100.00 6.00

รวมทั้งสิ้น 2,619 648,813,200.00
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	 	 	 	 ณ	วันสิ้นปีมีเงินให้กู้สมาชิกคงเหลือ

ประเภทเงินกู้ จำานวน/สัญญา จำานวนเงิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 72 389,250.00

เงินกู้สามัญ 896 349,476,510.00

เงินกู้พิเศษ 224 345,207,153.50

รวมทั้งสิ้น 1,192 695,072,913.50

   3.5.2	 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

ลูกหนี้คงเหลือยกมา สหกรณ์ให้กู้ระหว่างปี รับชำาระคืนระหว่างปี คงเหลือ ณ วันสิ้นปี

384,235,000.00 100,000,000.00 109,420,000.00 374,815,000.00

    ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้คงเหลือที่สหกรณ์อื่นๆ ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินให้กู้คงเหลือ งวดชำาระ/เดือน

สอ.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 87,000.000.00 1,000,000.00

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ 74,115,000.00 835,000.00

สอ.ครูจังหวัดร้อยเอ็ด 97,000,000.00 1,000,000.00

สอ.ครูจังหวัดยโสธร 30,000,000.00 1,000,000.00

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 86,000,000.00 1,000,000.00

สอ.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 700,000.00 1,700,000.00

รวม 374,815,000.00 6,535,000.00

	 	 3.6	 ด้านการลงทุน
	 	 	 สหกรณ์ได้นำาเงินไปลงทุนตามสถาบันการเงินคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปีดังนี้

ชื่อสถาบันการลงทุน จำานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบี้ย

วันครบ

กำาหนด

พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง	2 8,000,000.00 3.25 1	ธ.ค.	60

หุ้นกู้	บริษัทไทยออยล์ 10,000,000.00 4.61 12	มี.ค.	64

หุ้นกู้	บริษัทซีพีออลล์	1 10,000,000.00 4.85 27	มี.ค.	64

หุ้นกู้	บริษัทไทคอน	อินดัสเทรียล	คอน

เน็คชั่น
10,000,000.00 4.80 18	ก.ค.	64

หุ้นกู้	บริษัทปตท.	1 20,000,000.00 4.00 15	พ.ย.	64

หุ้นกู้	บริษัทปตท.	2 40,000,000.00 3.50 15	พ.ย.	64

หุ้นกู้	บริษัทอินโดรามา	เวนเจอร์	1 100,000,000.00 5.52 5	เม.ย.	65

พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง	3 6,000,000.00 4.75 15	ก.ค.	67
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ชื่อสถาบันการลงทุน จำานวนเงิน
อัตรา

ดอกเบี้ย

วันครบ

กำาหนด

หุ้นกู้	บริษัทซีพีออลล์	2 70,000,000.00 5.05 22	ส.ค.	67

หุ้นกู้	บริษัทซีพีออลล์	3 80,000,000.00 4.45 30	มิ.ย.	68

หุ้นกู้	บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 25,000,000.00 4.28 26	ก.ค.	68

หุ้นกู้	บริษัทอินโดรามา	เวนเจอร์	2 250,000,000.00 3.92 9	ธ.ค.	68

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย	จำากัด 60,000,000.00 4.35 23	ธ.ค.	69

หุ้นกู้	บริษัทซีพีออลล์	4 200,000,000.00 4.80 26	ธ.ค.	69

หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) 50,000,000.00 4.15 20	ม.ค.	71

หุ้นกู้	บริษัทปตท.สผ. 20,000,000.00 4.82 6	มิ.ย.	72

หุ้นชุมนุม	สอ.แห่งประเทศไทย 30,000,000.00 จ่ายเป็นเงินปันผล

หุ้นชุมนุม	สอ.สาธารณสุขไทย 30,000,000.00 จ่ายเป็นเงินปันผล

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต 200,000.00 จ่ายเป็นเงินปันผล

หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จำากัด 1,000,000.00 จ่ายเป็นเงินปันผล

รวม 973,248,039.48

 	 3.7	 ด้านเงินรับฝาก
	 	 	 สหกรณ์รับฝากดังนี้

ประเภทเงินฝาก ยอดยกมา คงเหลือ

เงินฝากออมทรัพย์ 24,023,176.89 30,547,435.56

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 103,749,871.89 112,315,600.29

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 930,888,853.94 1,087,442,372.58

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุขทวีทรัพย์ 24,069,434.71 33,499,919.49

รวมทั้งสิ้น 1,082,731,337.43 1,263,805,327.92

	 	 	 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากมีดังนี้

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย หมายเหตุ

เงินฝากออมทรัพย์ 0.75

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.10

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 2.50 500,000	–	999,999	

2.60 1,000,000	–	4,999,999

2.75 5,000,000	–	29,999,999

3.00 30,000,000	–	34,999,999

3.25 35,000,000	–	49,999,999

3.50 50,000,000.00	บาท	ขึ้นไป

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุขทวีทรัพย์ 3.50
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	 	 	 ณ	วันสิ้นปีเงินรับฝากคงเหลือ

ประเภทเงินฝาก จำานวนบัญชี จำานวนเงิน
เงินฝากออมทรัพย์ 1,118 30,547,435.56
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,280 112,315,600.29
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 270 1,087,442,372.58
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุขทวีทรัพย์ 290 33,499,919.49
รวมทั้งสิ้น 3,028 1,263,805,327.92

	 	 	 เงินฝากระหว่างสหกรณ์คงเหลือ

ชื่อสหกรณ์ วันที่ฝาก ยอดคงเหลือ ประเภทเงินฝากดอกเบี้ย
สอ.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	จำากัด 6/12/59 50,000,000.00 ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

สอ.เสมาหนองคาย	จำากัด 7/02/60 40,000,000.00 ออมทรัพย์พิเศษ 4.85

สอ.เสมาหนองคาย	จำากัด 3/04/60 100,000,000.00 ออมทรัพย์พิเศษ 4.50

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด 29/02/59 100,000,000.00 ประจำา 4.80

สอ.ครูจังหวัดยโสธร	จำากัด 10/04/60 250,000,000.00 ออมทรัพย์ 4.50

สอ.ครูจังหวัดยโสธร	จำากัด 31/05/60 50,000,000.00 ออมทรัพย์ 4.50

สอ.ครูจังหวัดร้อยเอ็ด	จำากัด 3/07/60 70,000,000.00 ออมทรัพย์พิเศษ 4.25

สอ.ครูจังหวัดร้อยเอ็ด	จำากัด 11/09/60 50,000,000.00 ออมทรัพย์พิเศษ 4.25

รวม 710,000,000.00

										 		 3.8		 เจ้าหนี้เงินกู้

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สหกรณ์มีหนี้เงินกู้ดังนี้

สถาบันการเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินจำานวน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 567,000,000.00
ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน) 103,000,000.00

										 		 3.9		 ด้านทุน

ประเภททุน ยกมา 2559 คงเหลือ 2560
ทุนเรือนหุ้น 690,942,050.00 739,821,660.00
ทุนสำารอง 79,313,049.27 88,357,248.73
ทุนสาธารณประโยชน์ 1,553,629.54 1,511,180.54
ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,557,312.63 1,557,312.63
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ 						2,852,875.30	 2,785,989.80
ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก 						3,832,380.00	 6,538,880.00
ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากงานประจำา 						1,853,600.00	 1,500,250.00
ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำานักงาน 3,000,000.00 3,000,000.00
ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว 						4,393,960.00	 6,669,770.00

	 	 	 ที่มาแห่งทุนและการใช้ไปของเงินทุน	เป็นไปตามมติ	ระเบียบ	ข้อบังคับของสหกรณ์
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 4. เรื่องอื่นๆ

	 	 การตรวจสอบกิจการมุ่งเน้นเร่ืองเอกสาร	หลักฐานสัญญาเงินกู้	ใบสำาคัญรับ	-	จ่ายเงินเป็นสำาคัญ

ไม่พบข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีที่เป็นสาระสำาคัญ

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

(นายปกรณ์	ไชยวัฒนพันธุ์)

ผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด

29/156	หมู่บ้าน	อินิซิโอ	ซอยบางกระดี่	35/1

ถนนพระราม	2	แขวงแสมดำา

เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150
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หนังสือรับรองของสหกรณ์

	 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด

วันที่		9		ตุลาคม		2560

เรียน				 นายมนตรี		ช่วยชู

  

	 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2560	 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว

แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์กำาหนดหรือไม่

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้การดำาเนินงานของสหกรณ์เป็น

ไปตามกฎหมายของสหกรณ์	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะ

เป็น	เช่น	รายการดังต่อไปนี้

	 1.	 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	 ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง

รายการและข้อมูลต่างๆ		

	 2.	 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว		คือ

	 	 2.1	 บันทึกทางการบัญชี	เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี	และข้อมูลอื่น	ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 	 2.2	 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

	 3.	 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการกระทำาของคณะกรรมการดำาเนินการ	 หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์	

ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี	และระบบการควบคุมภายใน	หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำาคัญต่องบการเงิน

		 4.	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระ

สำาคัญต่องบการเงิน	นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ	หรือหน่วยงาน

ที่กำากับดูแล	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน

	 5.	 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน	 เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อบังคับ	 ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย	 หรือถูกประเมินภาษีอากร	 หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่ง

ควรจะได้นำามาพจิารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	 หรอืใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตัง้สำารองค่าเสยีหาย

ที่อาจเกิดขึ้น

	 6.	 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

	 	 6.1	 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน-งบกำ ไรขาดทุน
  ประจำ ปี 2560
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	 	 6.2	 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก	หรือข้อจำากัดการใช้เงินกู้

	 	 6.3	 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

	 7.	 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และไม่มีภาระผูกพันหรือ

ข้อผูกมัดใด	ๆ	ในสินทรัพย์ของสหกรณ์	เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 8.	 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์	 ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจจะเกิดขึ้น

ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม	 รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน

ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม	นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	 9.	 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	 ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ	 ซึ่งต้องนำามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

     

ขอแสดงความนับถือ

                                                                    

(นายสุชาติ			แก่นจันทร์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด

(นางสาววันเพ็ญ			พุ่มเกษม)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด
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ลำาดับ  รายการ
ปี 2560 ปี 2559

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

1. ทุนสำารอง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ 11,648,856.82 15.98 9,043,027.34 13.22

2.

 

เงินบำารุงสันนิบาต	ร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิ	

แต่ไม่เกิน	30,000.00	บาท

30,000.00 0.04 10,000.00 0.01

3.

 

 

เงินปันผลตามหุ้นไม่เกินร้อยละ	10	แห่งมูลค่า

หุ้นที่ชำาระแล้วของสมาชิกทุกคนแต่ละคนตาม

ระยะเวลา		(จ่ายคืนอัตราร้อยละ 5.80)

41,048,268.25 56.30 38,367,258.25 56.10

4.

 

เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยที่

สมาชิกผู้กู้ชำาระระหว่างปี	(จ่ายคืนอัตราร้อยละ 21)

8,541,110.00 11.71 7,938,678.00 11.61

5.

 

 

เงินโบนัสแก่กรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ

กรรมการ	(15	ท่าน)	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	(6	ท่าน)

2,450,000.00 3.36 2,230,000.00 3.26

6. ทุนสาธารณประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ

500,000.00 0.69 500,000.00 0.73

7.

 

ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ

2,500,000.00 3.43 3,000,000.00 4.39

8.

 

ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก

ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ

3,000,000.00 4.11 3,500,000.00 5.12

9. ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 3,000,000.00 4.11 3,500,000.00 5.12

10. ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากงานประจำา 200,000.00 0.27 300,000.00 0.44

11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ	2	

ของกำาไรสุทธิ

--- - --- -

12. ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำานักงาน --- - --- -

รวม 72,918,235.07 100 68,388,963.59 100

หมายเหตุ	 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน,	 เงินกู้สามัญ	และเงินกู้พิเศษ	 ร้อยละ	 6.13	 ต่อปี	 จ่ายเฉลี่ยคืน

ร้อยละ	21	ต่อปี	เพราะฉะนั้นในปี	2560	สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ	4.84	ต่อปี	เมื่อปี	2559	สมาชิกเสีย

ดอกเบี้ยร้อยละ	5.04	ต่อปี

มติที่ประชุม    

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ ไรสุทธิ ประจำ ปี 2560
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1.  แผนงานประจำาปี 2561

	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 กำาหนดแผนงานประจำาปี	 2561	 เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 1.	 แผนงานบริหารทั่วไป

	 	 1.1	 พัฒนาคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้มีความรู้	 ความสามารถเพ่ือเพ่ิมทักษะ

ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 	 1.1.1	 ส่งเสริมให้คณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ได้มีการอบรมศึกษาดูงาน

	 	 	 1.1.2	 จัดให้มีการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์	เรื่องกระบวนการสหกรณ์	100%

	 	 1.2	 การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์

	 	 	 1.2.1	 มีการกำากับและการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

	 	 	 1.2.2	 มีระบบการตรวจสอบภายใน

	 	 	 1.2.3	 มีระบบการประเมินภายในทุกระบบ

	 	 1.3	 พัฒนาระบบให้บริการทุกด้าน	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการ

	 	 1.4	 เพ่ิมจำานวนสมาชิกโดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลเลิดสิน	ได้มีความรู้เก่ียวกับ

กระบวนการสหกรณ์เพื่อให้มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

	 2.	 แผนงานด้านบริหารการเงิน

	 	 2.1	 การส่งเสริมเงินออม

	 	 	 2.1.1	 มีแผนรับทุนเรือนหุ้น		จำานวน		50,000,000.00		บาท

	 	 	 2.1.2	 มีแผนรับเงินฝากจากสมาชิก		จำานวน		500,000,000.00		บาท

	 	 	 2.1.3	 มีแผนรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น	จำานวน		150,000,000.00		บาท

	 	 2.2	 การให้เงินกู้สมาชิกและให้เงินกู้สหกรณ์อื่น

	 	 	 2.2.1	 แผนให้เงินกู้สมาชิก	จำานวน		800,000,000.00		บาท

	 	 	 2.2.2	 แผนให้เงินกู้สหกรณ์อื่น	จำานวน		150,000,000.00		บาท

	 	 2.3	 การลงทุน	 ลงทุนในแหล่งเงินทุนอื่นตามกฎหมายสหกรณ์และตามคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติกำาหนด			

	 3.	 แผนงานด้านสวัสดิการ		

	 	 3.1	 จัดให้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก

	 	 3.2	 แผนงานสนับสนุนชุมชนและสังคม

	 	 	 -	 โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม	สนับสนุนการศึกษา	ร่วมทำาบุญทอดกฐินทอดผ้าป่า

ในชุมชน	 สนับสนุนการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ของโรงพยาบาลเลิดสินและกีฬาสีโรงพยาบาลเลิดสินและกรมการแพทย์

	 	 3.3	 แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์

	 		 	 -	 เผยแพร่การดำาเนินงาน	และข่าวสารต่างๆ	ในสหกรณ์ให้สมาชิกได้ทราบ	ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โดยให้ข้อมูลสมาชิกตามหน่วยงาน	จดหมายข่าวประจำาเดือน	และ	Line:	@line	Lerdsincoop	

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ ปี 2561
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2.  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี  2561

รายการ
ปี 2560
ตั้งไว้ 

จ่ายจริง
ประมาณการ 

รายจ่าย
ปี 2561

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่        

1.1 เงินเดือน 1,900,000.00			 	1,761,720.00 2,000,000.00			 เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่	7	อัตรา	

(สำารอง	1	อัตรา)	
1.2 ค่าล่วงเวลา 120,000.00 154,200.00					 150,000.00 สำาหรับเจ้าหน้าที่	ที่มาปฏิบัติงานนอก

เวลาหรือในวันหยุดที่มีการพิเศษ	เช่น

การปิดสิ้นเดือน,	สิ้นปี,	การปิดบัญชี

คำานวณเงินปันผลเตรียมงานประชุม
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ 150,000.00 118,155.00						 150,000.00 เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าที่ไป

ปฏิบัติงานนอกสถานที่และประชุม

สัมมนานอกสถานที่
1.4 ค่าสวัสดิการ 80,000.00 					55,694.75 80,000.00 เป็นค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

1.5 เงินประกันสังคม 60,000.00 						54,000.00 60,000.00 ตาม	พ.ร.บ.ประกันสังคมและเงิน

กองทุนทดแทนประเมินในอัตรา	5%	

ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่
1.6 เงินกองทุนทดแทน 4,000.00 1,236.00 4,000.00 ตาม	 พ.ร.บ.ประกันสังคมและเงินกองทุน

ทดแทนประเมินใน	1	ครั้ง	อัตรา	0.02%	

ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่
1.7 เงินค่าครองชีพ 20,000.00				 - 20,000.00				 สำาหรับเจ้าหน้าที่	ที่จบวุฒิปวส.และ

ปริญญาตรี	ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงอัตรา

ที่กำาหนด
รวม 2,334,000.00 2,145,005.75 2,464,000.00  

2. ค่าใช้จ่ายทางการบริหาร        

  2.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00 					71,604.69 100,000.00 เป็นค่าแบบพิมพ์ต่างๆ	และกระดาษ

2.2 ค่าวัสดุสำานักงาน 150,000.00 71,551.42 150,000.00 เป็นค่าแฟ้ม,	ค่าหมึกพิมพ์และวัสดุ

สำานักงานอื่นๆ
2.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 40,000.00 					32,858.00 40,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมและบริการธนาคาร

2.4 ค่าไฟฟ้า 80,000.00 	54,302.76 70,000.00 เป็นค่าไฟฟ้า

  2.5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร 	70,000.00	 43,479.39 60,000.00 เป็นค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์

2.6 ค่ารับรอง 1,000,000.00 867,289.00		 1,000,000.00 เป็นค่ารับรองแขกของสหกรณ์และ

ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการ	

เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม
2.7 ค่าตอบแทน 600,000.00 	533,500.00 600,000.00 เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา	3	ท่าน

และผู้ที่มาช่วยเหลืองานสหกรณ์
2.8 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ 500,000.00 367,918.00					 500,000.00 เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ

ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และประชุม

สัมมนานอกสถานที่
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รายการ
ปี 2560
ตั้งไว้ 

จ่ายจริง
ประมาณการ 

รายจ่าย
ปี 2561

หมายเหตุ

2.9 ค่าตรวจสอบกิจการ 84,000.00 						84,000.00 84,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกิจการภายใน

2.10ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 75,000.00 						70,000.00 80,000.00 เป็นค่าตรวจสอบบัญชีบุคคลภายนอก

2.11ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,500,000.00 1,305,165.00			 1,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

2.12ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา	

สินทรัพย์

30,000.00 14,152.00							 30,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้	และ

อุปกรณ์สำานักงานต่างๆ	ในสหกรณ์
2.13ค่าปรับปรุงสำานักงาน 	100,000.00 - 	100,000.00 เป็นค่าปรับปรุงสำานักงาน

2.14ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์

1,000,000.00 						85,600.00 1,000,000.00 เป็นค่าบำารุงรักษาและพัฒนา	

ระบบงานคอมพิวเตอร์
2.15ค่าประชาสัมพันธ์ 50,000.00 						47,532.93 60,000.00 เป็นค่าประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์

2.16ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี 50,000.00 - 40,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี

เรียกหนี้สินคืน,	ค่าธรรมเนียมศาล
2.17ค่าใช้จ่ายติดตามหนี้ 	20,000.00 - 	20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้

2.18ค่าเบี้ยประกันภัย 5,000.00 4,471.20 5,000.00 เป็นค่าประกันภัยสำาหรับเงินสหกรณ์

2.19	ค่าใช้จ่ายอื่น 50,000.00 					35,956.66 50,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีรายการไว้โดยเฉพาะ

2.20ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00 					15,313.00 30,000.00 เป็นค่าถ่ายเอกสารเก่ียวกับสัญญาเงินกู้,	

รายงานการประชุม	และเอกสารเผยแพร่

ต่างๆ	ในสหกรณ์
รวม 5,554,000.00 3,704,694.05 5,519,000.00

รวมทั้งสิ้น 1+2 7,888,000.00 5,849,699.80 7,983,000.00

3. ครุภัณฑ์ 400,000.00 				410,408.06 			500,000.00 เป็นค่าเครื่องใช้สำานักงานและอุปกรณ์

อื่นๆ
รวม 400,000.00 410,408.06  500,000.00

หมายเหตุ		การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายได้ทุกรายการ	ยกเว้นรายการครุภัณฑ์

มติที่ประชุม   

ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้
ปี 2560 ผลการดำาเนินงาน ปี 2561

ประมาณไว้ รับจริง สูงกว่า (ตำ่ากว่า) ประมาณไว้ 

1. ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 43,000,000.00 40,618,818.07 (2,381,181.93) 43,000,000.00

2. ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 30,000,000.00 	15,640,604.43 (14,359,395.57) 17,000,000.00

3. ดอกเบี้ยเงินลงทุนและรายได้อื่น 50,000,000.00 	72,027,826.01 22,027,826.01 70,000,000.00

  รวม 123,000,000.00  128,287,248.51 5,287,248.51 130,000,000.00
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ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ปี 2560 ผลการดำาเนินงาน ปี 2561

ประมาณไว้ จ่ายจริง สูงกว่า (ตำ่ากว่า) ประมาณไว้ 

1. ค่าใช้จ่าย	1+2 7,888,000.00 5,849,699.80 (2,038,300.20) 7,983,000.00

2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก 35,000,000.00 34,871,736.84 (128,263.16) 40,000,000.00

3. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 18,000,000.00 14,260,192.18 (3,739,807.82) 18,000,000.00

4. บำาเหน็จเจ้าหน้าที่ 350,000.00 	310,620.00 (39,380.00) 360,000.00

5. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 100,000.00 					76,764.62 (23,235.38) 200,000.00

  รวม 61,338,000.00  55,369,013.44 (5,968,986.56) 66,543,000.00 

ประมาณการกำาไรขาดทุน

ประมาณการ ปี 2560 ผลการดำาเนินงาน ปี 2561

กำาไรขาดทุน ประมาณไว้ รับ-จ่าย-จริง สูงกว่า (ตำ่ากว่า) ประมาณไว้ 

1. ประมาณการรายได้ 123,000,000.00 128,287,248.51 5,287,248.51 130,000,000.00

2. ประมาณการค่าใช้จ่าย 61,338,000.00 	55,369,013.44 (5,968,986.56) 66,543,000.00

3. ประมาณการกำาไรสุทธิ 61,662,000.00  72,918,235.07 11,256,235.07 63,457,000.00

มติที่ประชุม   
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	 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ	ข้อ	17	สหกรณ์ฯ	อาจกู้ยืมเงินสำาหรับใช้เป็นทุน	เพื่อกิจการการคำ้าประกัน

ตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการเห็นสมควร	 คณะกรรมการดำาเนินการจึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณา	วงเงินกู้ยืมและคำ้าประกันในวงเงิน	850,000,000.00	บาท	(แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)	

มติที่ประชุม

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

วาระที่ 10 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมและการค�้าประกันของ
 สหกรณ์ฯ ประจำ ปี 2561
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	 ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	มีนโยบายให้สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่มีทุนดำาเนินงานตั้งแต่	50	ล้านบาท
ขึ้นไป	และมีการควบคุมภายในที่ดี	จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีคณะกรรมการ	ดำาเนินการ	
จึงได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและชำานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี	2561	และกำาหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

 สรุปข้อเสนอบริการสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำากัด ประจำาปี 2561

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำากัด
โดย  นายมนตรี  ช่วยชู

นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์
ผู้ชำานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

-	จำานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ -	เข้าตรวจสอบปีละ	4-6	ครั้งต่อปีๆ	ละ	ไม่น้อยกว่า	
2-4	วัน

-	 เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ	3-4	คร้ังๆ	ละไม่
น้อยกว่า	2-3	วัน

-	จำานวนผู้ช่วย -	ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า	3-5	คน -	ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า	3	คน
2. การรายงานผลการตรวจสอบ

-	รายงานระหว่างปี -	รายงานผลการสอบบัญชีพร้อมวิเคราะห์งบการเงิน
ทุกไตรมาส

-	รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี		
สำาหรับระยะเวลา	6	เดือน

-	รายงานประจำาปี -	รายงานผลการสอบบัญชีประจำาปี	ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

-	รายงานผลการสอบบัญชีประจำาปี	ตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์	กำาหนด

-	การแสดงความเห็น -	ภายใน	3	วัน	หลังจากสหกรณ์ส่งงบการเงิน -	ภายในไม่เกิน	10	วัน	หลังจากสหกรณ์ส่ง
งบการเงิน

-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ

-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม								
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ

3. บริการอื่นๆ -	ให้บริการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้เทคนิคตาม
ความเหมาะสม	ให้คำาปรึกษาแก่สหกรณ์เกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน	ระบบบัญชีโดยไม่ถือ
เป็นค่าบริการพิเศษ

-	ให้คำาแนะนำาด้านบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษแต่อย่างใด

-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ

-	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม								
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- จำานวนเงิน -	คิดตามเวลาและแรงงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน	

โดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยง	พาหนะ	ไว้แล้ว	เว้นแต่ค่าใช้
จ่ายในการขอยืนยันยอดและสอบทานหนี้รวมทั้ง
การขอหนังสือรับรองจากธนาคาร	กำาหนด	เป็น
เงิน	75,000.00	บาท

-	คิดตามเวลาและแรงงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน	โดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยง	พาหนะ	
ไว้แล้ว	เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอคำายืนยัน
และสอบทานหนี้ตามแบบและวิธีการที่
กรมฯ	กำาหนด	เป็นเงิน	70,000.00	บาท

- การเบิกค่าธรรมเนียม -	เก็บครั้งเดียวเมื่องบการเงินได้ผ่านการอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้ว

-	เบิกเงินเมื่อได้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบ
การเงินของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว

5 . ผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี -	สหกรณ์ที่เคยตรวจสอบ		เช่น
สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล	จำากัด
สอ.วชิรพยาบาล	จำากัด
สอ.กระทรวงมหาดไทย		จำากัด
สอ.การประปาส่วนภูมิภาค	จำากัด
สอ.สภากาชาดไทย	จำากัด

ฯลฯ

-	สหกรณ์ที่เคยตรวจสอบ		เช่น
ชุมนุมสหกรณ์ตำารวจแห่งชาติ	จำากัด
สอ.สาธารณสุขเลย	จำากัด
สอ.ตำารวจแห่งชาติ	จำากัด
สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำากัด
สอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์
ที่		17	จำากัด

ฯลฯ

มติที่ประชุม

วาระที่ 11 พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าธรรมเนยีม
 การสอบบัญชีประจ�าปี 2561
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	 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	ได้อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	10(7)	และมาตรา	

62	(7)	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.2542	และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	ในการประชุม	

ครั้งที่	 2/2558	 เมื่อวันที่	 28	 พฤษภาคม	 2558	 และออกประกาศ	 ณ	 วันที่	 3	 กรกฎาคม	 2558	 คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	เรื่อง	ข้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	3		เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้	ดังต่อไปนี้

	 (1)			 บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

	 (2)			 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง	สลักหลังหรือรับอาวัล	หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลัก

หลังหรือรับอาวัล	โดยไม่มีข้อจำากัดความรับผิด

	 (3)			 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

	 (4)		 บัตรเงินฝาก	 หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน	 หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	 ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันชำาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

	 (5)	 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์	 ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

พ.ศ.	2540	และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ	A-	ขึ้นไป	จากบริษัท

จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 (6)	 หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน	 หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	 ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่	 ระดับ	 A-

ขึ้นไป	 จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

	 (7)		 หน่วยลงของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ใน

การกำากับดูแลของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ข้อ	4			การนำาเงินไปฝากหรือลงทุน	ตามข้อ	3(7)	 รวมกันต้องไม่เกินทุนสำารองของสหกรณ์	และต้องผ่าน

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำาเนินการได้

	 ข้อ	5			การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำาเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ	 เรื่อง	 ข้อกำาหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์	 พ.ศ.	 2552	 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้

ใช้บังคับ	ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

	 ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	 จำากัด	 สอดคล้องกับประกาศ

ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 อีกทั้งเพื่อจะก่อให้เกิดความคล่องตัว	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และเกิด

ผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด	 คณะกรรมการจึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญอนุมัติให้คณะกรรมการดำาเนินการ

ของสหกรณ์สามารถนำาเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามข้อกำาหนด	ข้อ	3	และข้อ	4	ตามประกาศของคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนดดังกล่าว	

มติที่ประชุม

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารน�าเงินไปฝากหรือลงทนุในหลักทรพัย์
 ตามประกาศคณะกรรมการพฒันการสหกรณ์แห่งชาติ 
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	 เพือ่ให้การกำาหนดข้อบงัคบัเป็นไปตามกฎกระทรวงกำาหนดอตัราค่าบำารงุสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.	2560	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้และตามคำาแนะนำานายทะเบยีนสหกรณ์	 เรือ่งแนวทางปฏบิตัติามระเบยีบทะเบยีน

สหกรณ์	 ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ	 พ.ศ.	 2559	 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 44	 จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	(ฉบับที่	9)	พ.ศ.	2560	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จำากัด	ดังนี้	

วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อความเดิม

ข้อ 27. การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว	 ปรากฏว่า
สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ	 ให้จัดสรรเป็นทุนสำารองไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ	 และเป็นค่าบำารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ตามอัตราที่
กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	 แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้า
ของกำาไรสุทธิ	
กำาไรสุทธิประจำาปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม

ความในวรรคก่อนนั้น	 ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ดังต่อไปนี้
(1)	 เป็นเงินปันผลตามหุ ้นที่ชำาระแล้วให้แก่

สมาชกิแต่ต้องไม่เกนิอตัราทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง	
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 อนึ่ง	 ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม	 (4)	 ออก
จ่ายเป็นเงนิปันผลสำาหรบัปีใดด้วยจำานวนเงนิปันผล
ทั้งส้ินที่จ่ายสำาหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว
ในการคำานวณเงินปันผลตามหุ้น	 ให้ถือว่าหุ้นที่

สมาชิกได้ชำาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน	
มีระยะเวลาสำาหรับคำานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือน
นั้น	 ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำาระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้า
ของเดือน	 สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือน
ถัดไป
(2)	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน

ธุรกิจที่สมาชิกได้ทำาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี	 เว้น
แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ยในปีใด	 มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สำาหรับปีนั้น
(3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ
(4)	 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	 ไม่เกิน

ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ	 สหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้	
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่	 เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้น	ตาม	(1)
(5)	 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่

เกินร้อยละสบิของกำาไรสทุธ	ิ ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อความใหม่

ข้อ 27. การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 
เมื่อส้ินปีทางบัญชีได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว	 ปรากฏว่า
สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ	 ให้จัดสรรเป็นทุนสำารองไม่
น้อยกว่าร้อยละสบิของกำาไรสทุธ	ิ และเป็นค่าบำารงุ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตรา
ทีก่ำาหนดไว้ในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ
หนึ่งของกำาไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
กำาไรสุทธิประจำาปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม

ความในวรรคก่อนนัน้	 ทีป่ระชมุใหญ่อาจจะจดัสรร
ดังต่อไปนี้
(1)	 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำาระแล้วให้แก่

สมาชกิแต่ต้องไม่เกนิอตัราทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง	
โดยคดิให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 อนึง่	 ถ้าสหกรณ์
ถอนทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผลตาม	 (4)	 ออก
จ่ายเป็นเงนิปันผลสำาหรบัปีใดด้วยจำานวนเงนิปันผล
ทัง้สิ้นทีจ่า่ยสำาหรบัปนีัน้กต้็องไม่เกนิอตัราดงักลา่ว
มาแล้ว
ในการคำานวณเงนิปันผลตามหุน้	 ให้ถอืว่าหุน้ที่

สมาชิกได้ชำาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของ
เดอืน	 มรีะยะเวลาสำาหรบัคำานวณเงนิปันผลตัง้แต่
เดอืนนัน้	 ส่วนหุน้ทีส่มาชกิชำาระต่อสหกรณ์หลงัวนั
ที่ห้าของเดือน	 สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่
เดือนถัดไป
(2)	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน

ธุรกิจที่สมาชิกได้ทำาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างป	ี
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด	 มิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนสำาหรับปีนั้น
(3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ
(4)	 เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล	 ไม่เกนิ

ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ	 สหกรณ์ตามที่มี
อยูใ่นวนัสิน้ปีนัน้	 ทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผลนี้	
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่	 เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้น	ตาม	(1)
(5)	 เป็นทนุเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไม่

เกนิร้อยละสบิของกำาไรสทุธ	ิตามระเบยีบของสหกรณ์

เหตุผล

เพือ่ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง	
กำาหนดอัตราค่าบำารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	
2560	 ซึ่ งแก ้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับ
ที่	2)	พ.ศ.	2553	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้	
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(6)	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำาไรสุทธิ	ตามระเบียบของสหกรณ์
(7)	 เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม

สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	 ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8)	 เป็นทุนสวัสดิการเพื่อบำาเหน็จสมาชิกไม่

เกนิร้อยละสบิของกำาไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์
(9)	 เป็นทนุสวสัดกิารสมาชกิเพือ่การสงเคราะห์

ศพไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์
(10)	 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงานหรือทุนอื่นๆ	

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(11)	กำาไรสุทธิส่วนที่เหลือ	 (ถ้ามี)	 ให้จัดสรรเป็น

ทุนสำารองทั้งสิ้น
ข้อ 82. ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบคุคลภายนอก	

ผู ้มีคุณวุฒิ	 ความรู ้ความสามารถในด้านธุรกิจ	
การเงิน	 การบัญชี	 การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์	
เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี	
จำานวนไม่เกนิห้าคน	 หรอืหนึง่นติิบุคคลทีป่ระชุมใหญ่
จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	 หรือผู ้ซึ่งดำารง
ตำาแหน่งหน้าที่ประจำาในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กจิการไม่ได้	 และคุณสมบัติของผูต้รวจสอบกิจการ	 มี
รายละเอียด	ดังนี้	

82.1	ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติดังต่อ
ไปนี้
	 (1)	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์	 หรือบุคคล

ภายนอก	 หรือนิติบุคคลที่ได ้รับเลือกตั้งจากที่
ประชมุใหญ่ของสหกรณ์	 หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ต้องไม่ผิดนัดชำาระหนี้ใน	1	ปีบัญชีที่ผ่านมา
	 (2)	 ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์หรือหน่วยงานอืน่ทีไ่ด้รบัการรบัรองหลกัสตูร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 หรือเคยเป็นผู้ตรวจ
การสหกรณ์	 ผู้สอบบัญชีภาครัฐ	 และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
	 (3)	 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี	 หรือผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชีหรือบุคคลที่อยู ่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน	
สอบบัญชีของสหกรณ์นั้น
	 (4)	 ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น
	 (5)	 ไม่เป็นผู ้ จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์นั้น	หรือสหกรณ์อื่น
	 (6)	 พ้นจากตำาแหน่งคณะกรรมการดำาเนนิการ	

สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ปีทางบญัชขีองสหกรณ์
82.2	ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้อง

ห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษา	

ถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่
ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	 (2)	 เคยถกูไล่ออก	ปลดออก	หรอืให้ออกจาก

ราชการ	องค์การ	หรือหน่วยงานของรัฐ	หรือเอกชน	

(6)	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ
สิบของกำาไรสุทธิ	ตามระเบียบของ	สหกรณ์
(7)	 เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม

สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	 ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8)	 เป็นทุนสวัสดิการเพ่ือบำาเหน็จสมาชิกไม่

เกนิร้อยละสบิของกำาไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์
(9)	 เป็นทนุสวสัดกิารสมาชกิเพือ่การสงเคราะห์

ศพไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(10)	 เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสำานักงานหรือทุนอ่ืนๆ	

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(11)	กำาไรสุทธิส่วนที่เหลือ	(ถ้ามี)	ให้จัดสรรเป็น

ทุนสำารองทั้งสิ้น
ข้อ 82. ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภาย	

นอก	ผู้มีคุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ	
การเงิน	การบัญชี	การบริหารจัดการ	เศรษฐศาสตร์	
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์	 และมีคุณสมบัติ
เป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ	 ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 จำานวนหนึ่งคนหรือ
หนึ่งนิติบุคคล	
82.1	ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบ

กิจการ	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการประกาศ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ	และพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบกิจการที่มีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด	
แล้วนำาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัด
เลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งและให้ผู้ได้รับเลือก
ตั้งที่มีคะแนนสูงสุด	 (ตามลำาดับตามจำานวนที่
กำาหนดในข้อ	 82)	 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหากมี
คะแนนเท่ากัน	 ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่ง
เสียง	 และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำาดับคะแนนรอง
ลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำารองจำานวนหนึ่งคน
หรือหนึ่งนิติบุคคล
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากตำาแหน่งด้วย

เหตุผลตามข้อ	83.1	(2)	(3)	(4)	(5)	ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการสำารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้
ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่	หรือจนกว่าจะ
มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

 

เพื่อให้เป็นไปตามคำาแนะนำา
นายทะเบียนสหกรณ์	 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2559
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ฐานทุจริตต่อหน้าที่
		 (3)	 เคยถูกให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการ

หรอืผูต้รวจสอบกจิการ	 หรอืมคีำาวนิจิฉยัเป็นทีส่ดุให้
พ้นจากตำาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
		 (4)	 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน

ออกจากตำาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
		 (5)	 เคยถกูให้ออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์	
ข้อ 83 การดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่งได้มีกำาหนด

เวลาสามปีทางบญัชสีหกรณ์	 ถ้าเมือ่ครบกำาหนดเวลา
แล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่	
ก็ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น	 อาจได้
รับเลือกตั้งซำ้า	
การพ้นจากตำาแหน่งของผู ้ตรวจสอบกิจการ	

นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว	ผู้ตรวจ	
สอบกิจการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
(1)	 ตาย
(2)	 ลาออก	โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ	 หรือยื่นต่อคณะ	
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(3)	 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน	
ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ออกจากตำาแหน่งทั้งคณะ

หรือรายบุคคล

ข้อ 84 อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบการ	

ดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์	 ซ่ึงรวมทั้งในข้อดัง
ต่อไปนี้	คือ
(1)	 ตรวจสอบเอกสาร	สรรพสมดุ	บญัช	ีทะเบยีน

และการเงิน	 ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน	 ทั้งปวง
ของสหกรณ์	 เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของ
สหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2)	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของ

การดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์	 เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการ
ดำาเนินการ	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	
ทั้งทางวิชาการ	และทางปฏิบัติในกิจการนั้น	ๆ	
(3)	 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์	 ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลัก
ประกัน
(4)	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน	

และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
ของสหกรณ์
(5)	 ตดิตามผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ

ข้อ 83 การดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่งได้มีกำาหนด

เวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์	 ถ้าเมื่อครบกำาหนด
เวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่กใ็ห้ผู	้ ตรวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าทีไ่ป
พลางก่อน	 ผูต้รวจสอบกจิการทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้ไปนัน้	
อาจได้รับเลือกตั้งซำ้าได้
83.1	การพ้นจากตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ	
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำาแหน่ง	 เพราะ

เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	
(1)	 ถึงคราวออกตามวาระ
(2)	 ตาย
(3)	 ลาออก	 โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่น

ต่อประธานคณะผู ้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4)	 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน

ผู ้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป ็นบุคคลธรรมดาหรือ
นติบิคุคล	 ออกจากตำาแหน่งทัง้คณะหรอืรายบคุคล
(5)	 นายทะเบียนสหกรณ์วินิจ ฉัยว ่าขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

ข้อ 84 อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู ้ตรวจสอบกิจการมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ

การดำาเนินการทั้งปวงของสหกรณ์	 ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ดังต่อไปนี้	คือ
(1)	 ตรวจสอบเอกสาร	สรรพสมดุ	บญัช	ีทะเบยีน

และการเงิน	 ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์	 เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริง	 ของ
สหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2)	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของ

การดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์	 เพ่ือ
ประเมนิผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการ
ดำาเนินการ	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3)	 ตรวจสอบการจดัจ้างและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์	ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลัก
ประกัน
(4)	 ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน	 และ

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์
(5)	 ตดิตามผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ

ดำาเนินการ	เพื่อพิจารณาหาทางปรับ	ปรุงแผนงาน	

เพื่อให้เป็นไปตามคำาแนะนำา
นายทะเบียนสหกรณ์	 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2559

เพื่อให้เป็นไปตามคำาแนะนำา
นายทะเบียนสหกรณ์	 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2559
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มติที่ประชุม

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล

ดำาเนินการ	 เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง	 แผนงาน	
ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติ	 ตลอดจนคำาสั่งต่าง	 ๆ	 ของ
สหกรณ์
(6)	 ตรวจสอบการปฏบัิติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	

ระเบยีบ	มต	ิและคำาสัง่ของสหกรณ์	หรอืกจิการอืน่	ๆ	
เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำาเนินกิจการของสหกรณ	์
ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจ
สอบประจำาเดือนต่อคณะกรรมการดำาเนินการใน
การประชุมประจำาเดือนคราวถัดไป	 แล้วเสนอผล
การตรวจสอบประจำาปีต่อทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย	 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	 ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำาเนินการแก้ไข
โดยมิชักช้า	 ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้

ข้อ 85 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ 
หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ

สหกรณ์	ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบ
เพื่อแก้ไขโดยเร็ว	ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอัน
ไม่แจ้งนั้น

ข้อบังคับ	 ระเบียบ	มติ	 ตลอดจนคำาสั่งต่าง	 ๆ	 ของ
สหกรณ์
(6)	 ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	

ระเบยีบ	มต	ิและคำาสัง่ของสหกรณ์	หรอืกจิการอืน่	ๆ 	
เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำาเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดำาเนินงานของ

สหกรณ์	 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำาหนด

ข้อ 84.1 การรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ

ประจำาเดือนและประจำาปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอ	
แนะเป็นลายลักษณ์อักษรและเข้าร่วมประชุม
เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจำาเดือนต่อคณะ
กรรมการดำาเนินการในการประชุมประจำาเดือน
คราวถัดไป	และรายงานผลการตรวจสอบประจำาปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
กรณีที่ผู ้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่

อาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สมาชกิของสหกรณ์	
อย่างร้ายแรงหรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 คำาส่ัง	 ประกาศหรือคำา
แนะนำาของทางราชการ	 รวมทั้งข้อบังคับ	 ระเบียบ	
มติที่ประชุมหรือคำาส่ังของสหกรณ์จนก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่สมาชกิและสหกรณ์อย่างร้ายแรง	
ให้แจ้งผลการตรวจ	 สอบต่อคณะกรรมการดำาเนิน
การ	 ทันทีเพ่ือดำาเนิน	 การแก้ไข	 และให้จัดส่ง
สำาเนารายงานดังกล่าวต่อสำานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์	 และสำานักงานสหกรณ์จังหวัด/สำานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่กำากับดูแล
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตาม

รายงานการตรวจสอบ	 และสำาเนารายงานผลการ
แก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ
ต่อ	 สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำานักงาน
สหกรณ์	 จังหวัด/สำานักงานส ่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร	ที่กำากับดูแล

ข้อ 85 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ 
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏบิตัติามอำานาจหน้าที	่ หรอืประพฤตผิดิจรยิธรรม	
ในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหายผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์	 หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ดำาเนินการทราบโดยเร็ว	ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

กิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่	
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วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 



การคิดเงินปันผล 

ตัวอย่าง  นาย ก. มีทุนเรือนหุ้น ณ กันยายน 2559 จำานวน 50,000.- บาท ส่งค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ 500.- บาท
 สหกรณ์จ่ายเงินปันผล 10 % ต่อปี (อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่) 
การคำานวณแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1
ค่าหุ้น 30 กันยายน 2559 x อัตราเงินปันผล  =  เงินปันผล 
           50,000 x 10/100             =  5,000 บาท 

ช่วงที่ 2
ค่าหุ้นรายเดือน x อัตราเงินปันผล x ระยะเวลา = เงินปันผล 
 ปันผล ตุลาคม  2559 = 500x10/100x11/12 = 45.83 บาท 
 “ พฤศจิกายน   = 500x10/100x10/12 = 41.66 บาท 
 “ ธันวาคม  = 500x10/100x9/12 = 37.50 บาท 
 “ มกราคม 2560 = 500x10/100x8/12 = 33.33 บาท 
 “ กุมภาพันธ์  = 500x10/100x7/12 = 29.16 บาท 
 “ มีนาคม  = 500x10/100x6/12 = 25.00 บาท 
 “ เมษายน  = 500x10/100x5/12 = 20.83 บาท 
 “ พฤษภาคม  = 500x10/100x4/12 = 16.66 บาท 
 “ มิถุนายน  = 500x10/100x3/12 = 12.50 บาท 
 “ กรกฎาคม  = 500x10/100x2/12 = 8.33 บาท 
 “ สิงหาคม  = 500x10/100x1/12 = 4.16 บาท 
     รวม = 274.96 บาท 
รวมเงินปันผลที่ นาย ก. จะได้รับทั้งปี = ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2 =  5,000 + 274.96  =  5,274.96  บาท

การคิดเงินเฉลี่ยคืน
 ผลรวมของดอกเบี้ยที่เสียให้สหกรณ์ตลอดปี (ตุลาคม 2559 กันยายน 2560)  คูณด้วยอัตราเงิน
เฉลี่ยคืน ซ่ึงสหกรณ์ประกาศจ่ายในแต่ละปี เช่น ท่านเสียดอกเบ้ียเป็นเงิน 6,000 บาท สหกรณ์จ่ายเงินเฉล่ียคืน
อัตรา 8 %

วิธีคิด
 ท่านจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนปี 2560 =  6,000 x 8/100 =  480  บาท

วิธีคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก





ภูมิแพรักษาไดดวยเลเซอร ภูมิแพรักษาไดดวยเลเซอร ภูมิแพรักษาไดดวยเลเซอร 

เคยไดยนิวามกีารใชเลเซอรเพือ่การรกัษาภูมแิพในจมกูจริงหรือไม
ครบั และจะมีอนัตรายตอรางกายไหมครบั 

จรงิครบั ในปจจุบนัไดมีการรกัษาภูมแิพในจมกูโดยการใชเลเซอร 
ท่ีมีความจำเพาะเขาไปทำลายตวัรบัสญัญาณภมูแิพทีอ่ยูบนเยือ่บโุพรงจมกู
นอกจากนั้นแสงเลเซอรก็ยังชวยลดขนาดจำนวนของเสนเลือดที่อยูใต    
เย่ือบโุพรงจมกูอกีดวย เมือ่ตวัรบัสญัญาณภมูแิพถกูทำลายไปแลวกจ็ะไมเกดิ 
ปฏกิริยิาจากการกระตุนของสารกอภมูแิพอกี ผูปวยจะรูสกึวาหายใจไดโลงข้ึน 
นำ้มกูนอยลง การใชแสงเลเซอรจึงสามารถรกัษาโรคภมูแิพไดหายขาด 

 

ดิฉันตื่นนอนตอนเชาแลวมีอาการคัดจมูก จามจนน้ำมูกไหล   
คันหูคันตาและลำคอ พอสายๆ อาการก็คอยดีข้ึน แตพอเจอฝุนก็มี
อาการอีก พอไปตรวจ คุณหมอบอกวาเปนโรคภูมิแพอากาศ ตอนแรก
คิดวาอาการจะหายไปเลย แตกลับเปนๆ หายๆ จึงอยากเรียนถาม  
คุณหมอวา ถาเราเปนโรคภมูแิพ แลวจะตองมอีาการแบบนีใ้ชมัย้คะ 
 

 

โรคภูมิแพนั้นเกิดจากการที่รางกายไดรับสารกอภูมิแพทาง  
การหายใจซึง่มอีาการดงัทีค่ณุเลามาทัง้หมดครบั ในบางรายอาจมอีาการ 
เจ็บคอตอนเชาๆ ไดดวยเชนกัน สวนสารที่กอภูมิแพที่พบบอยไดแก  
ฝุนนุน ซากแมลงสาบ ละอองเกสรพืช ไรฝุน ขนสัตว และเชื้อราใน

อากาศ รวมไปถึงความเครียด การเปลี่ยนแปลง
ของอากาศก็ยังมีสวนที่ทำใหภูมิแพกำเรบิไดครับ
และโรคภูมิแพยังเปนโรคที่สามารถถายทอดทาง
กรรมพันธุ ไดโดยพบวาถาพอแมเปนโรคภูมิแพ 
ลกูมโีอกาสทีจ่ะเปนรอยละ 75 

 

ผมเคยไปรักษาโรคภูมิแพในจมูก ไดยาพนกับ   
ยารับประทาน อาการดขีึน้บาง แตหลังจากรับประทานยาแลว
มีอาการงวงนอน ออนเพลีย ปวดมึนศีรษะ คอแหง ทำงาน    
ไมคอยรูเรื่องครับ อยากทราบวามีวิธีอื่นในการรักษาภูมิแพ  
ในจมกูอกีมัย้ครับ 

 

 

ถาม ถาม 

ถาม 

ตอบ 

ตอบ 

ตอบ 

ครับ จะเห็นไดวาภูมิแพในจมูกนั้นไมรุนแรงแตก็ 
สรางความรำคาญใหกับผูปวยและคนรอบขางได และภาวะ
แทรกซอนท่ีพบไดบอยคือ ไซนัสอักเสบ ตดิเช้ือในโพรงจมกู 
และหูน้ำหนวก การปองกันโรคภูมิแพในจมูกที่งายที่สุดคือ   
การหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกอใหเกดิการแพ เชน ฝุน ขนสัตว แมลง 
เปนตน นอกจากน้ีกย็งัมวีธิกีารรักษาทีไ่ดผลดกีวาการรับประทาน 
ยาคือการใชเลเซอรรักษา 

 

วิธีการรักษาที่ปลอดภัย  
โดยหลังรับการรักษา ผูปวยจะมีสะเก็ดแผล 

และเย่ือบุโพรงจมูกบวมประมาณ 1-2 สัปดาหเทานั้น 
ดังนั้นในชวงนี้ ผูปวยบางรายจะรูสึกวาอาการ 

ของโรคกำเริบขึ้นได แตหลังการรักษาแลว 
ประมาณ 2 อาทิตย อาการตางๆ ก็จะดีขึ้น 

และสิ่งที่ไมควรปฎิบัติหลังจากรักษาดวยเลเซอรคือ
การวายน้ำ แคะจมูก สั่งน้ำมูกแรงๆ  

เพราะจะทำใหแผลหายชา 

ปรึกษา ยศการคลินิก โทร.02-253-8901, 02-254-7679 
สาขาเดอะมอลล บางแค ชั้น 2 โทร.02-454-9334-5 

สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 3 โทร.02-550-1188 
www.laser-surgery-bangkok.com E-mail:yoskarn@laser-surgery-bangkok.com 



อภินันทนาการจาก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด
สำานักงานใหญ่ 

สาขาถนนพระรามที่  3
โทร. 02-296-4388 

โทรสาร. 02-296-2707

ยศการคลีนิก
รับปรึกษา ภูมิแพ้

ริมฝีปากดำา เหงือกดำา 
สามารถรักษาได้ด้วยเลเซอร์

โทร. 02-253-8901  
www.Laser–surgery–Bangkok.com

ดี–นี แทรเวล
รับจัดทัศนศึกษา ท่องเที่ยว

โดยรถทัวร์  รถตู้  และรถเก๋ง
โทร. 086-611-1600,

089-779-4100



สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล  ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ  เพื่อสนอง

ความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม โดยการ

ดำาเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย

คำานิยาม

หลักการที่ 1 

การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วย

ความสมัครใจ

 สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความ

สมัครใจที่ เป ิดรับบุคคลทั้งหลายที่

สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และ

เตม็ใจรบัผดิชอบ ในฐานะสมาชกิเข้าเป็น

สมาชิกโดยปราศจากการการกีดกัน

ทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง 

หรือศาสนา

หลักการที่ 2 

การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก

ประชาธิปไตย

 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตย

ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วม

อย่างแข็งขันในการกำาหนดนโยบายและ

การตัดสินใจบุรุษและสตรี  ผู ้ที่ ได ้

รับเลือกให้เป็นผู ้แทนสมาชิก ต้อง

รับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์

ปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียง

เท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนต่อหนึ่ง

เสียง) สำาหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้

ดำาเนินการไปตามแนวทางประชาธิปไตย

ด้วยเช่นกัน

หลักการที่ 3 

การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดย

สมาชิก

 สมาชิกสหกรณ์พึงมีความ

เทีย่งธรรมในการให้ และควบคมุการใช้ทนุ

ของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธปิไตย

ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่ง 

ต้องเป็นทรพัย์สนิส่วนรวมของสหกรณ์

สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำาหรับ

เงินทุน ตามเงื่อนไข แห่งสมาชิกภาพใน

อัตราที่จำากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็น

ผู ้ จัดสรรประ โยชน ์ส ่ วน เกิน เพื่อ

จุดมุ ่งหมายประการใดประการหนึ่ง

หรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี ้คอื เพือ่พฒันา

สหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของ

สหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่

นำามาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์

แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจ

ที่ทำากับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 

การปกครองตนเองและความเป็น

อิสระ

 สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพา

และปกครองตนเอง โดยการควบคุม

ของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำาต้อง

มีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์กรอ่ืนๆ

รวมถึงองค์กรของรัฐ หรือต้องแสวง

หาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้อง

กระทำาภายใต้เง่ือนไข อันเป็นท่ีม่ันใจได้ว่า

มวลสมาชิกจะยังคงไว้ ซ่ึงอำานาจในการ

ควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตยและ

ยังคงความเป็นอิสระของสหกรณ์

หลักการที่ 5 

การให้การศึกษา การฝึกอบรมและ

สารสนเทศ

 สหกรณ์พึงให้การศึกษาและ

การฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจาก

การเลือกตั้ง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วย

พัฒนาสหกรณ์ของพวกตนได้อย่าง

มีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสาร

แก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เยาวชนและบรรดาผู้นำาทางความคิด 

ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์

ของการสหกรณ์ได้

หลักการที่ 7  

ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

 สหกรณ์พึงดำาเนินกิจกรรม

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชนตาม

นโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

หลักการที่ 6 

การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่

สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่

ขบวนการสหกรณ์ โดยการประสาน

ความร่วมมือกันในระ ดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ ระดับภูม ิภาคและระดับ

นานาชาติ

สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง  รับผิดชอบตนเอง  

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและเอกภพ สมาชิกเชื ่อมั่นใน

คุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้ริเร่ิมการสหกรณ์

คุณค่าของ

สหกรณ์

หลักการสหกรณ์ในที่นี้หมายถึง หลักวิธีดำาเนินงานสหกรณ์ ที่ประเทศต่างๆ ได้ถือ

เป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินงาน หรือเป็นแนวทางสำาหรับสหกรณ์ทั้งหลายในการ

นำาค่านิยมของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ซ่ึงองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ

ได้แถลงการณ์ไว้ 7 ประการ ซึ่ง นายประดิษฐ์ มัชฌิมา ได้รายงานไว้ ดังนี้

หลักการ

สหกรณ์

อุดมการณ์ของสหกรณ์



สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำ กัด
190 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2353-9726, 0-2234-7297 
แฟกซ์ 0-2234-7297
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