
 

      ขา่วสารสหกรณ์ บก. ผู้จดัการบอกกลา่ว เลา่สูก่นัฟัง 

กราบเรียน สมาชิกท่ีเคารพรักทกุทา่น 

ดิฉันนางสรณ์ปวีณ์  อินทรพิทักษ์  ผู้ จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด          
ขอกราบสวสัดีสมาชิกทกุทา่น และในโอกาสนีข้ออวยพรให้ทกุท่านมีสขุภาพร่างกายและ
จิตใจท่ีเข้มแข็ง ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ มีครอบครัวท่ีอบอุน่ตลอดปีและตลอดไปนะคะ 

 นบัตัง้แตเ่ข้ารับต าแหน่งผู้จดัการสหกรณ์ตัง้แต่วนัท่ี 17 พ.ค. 60 ได้พยายามปรับปรุง 
พัฒนาการบริหารงาน และการบริการของสหกรณ์ตามนโยบายคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย         
ท่ีจะแบง่เบาภาระหนีส้ิน และชว่ยเหลือสมาชิกท่ีได้รับความเดือดร้อนเร่ืองการเงิน ตลอดจนอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการ เพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจมากยิ่งขึน้ ในช่วงนีข้อแจ้งข่าวสารส าคญั ๆ 
ให้สมาชิกทราบดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60) 
1.1 จ านวนสมาชิก   2,959      ราย   

 - สมาชิกสามญั   2,649      ราย 
 - สมาชิกสมทบ      310      ราย 

 1.2 ทนุเรือนหุ้น จ านวน       95,869,188      หุ้น  
                                         คดิเป็นเงิน จ านวน  958,691,880.00    บาท 

 1.3 เงินรับฝาก   551,838,709.08    บาท 
 

ในปี 2560 ได้มีการปรับลดการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษจากเดิมรายละเดือนละไม่เกิน 
50,000 บาท เป็นรายละเดือนละไม่เกิน 30,000 บาท และปรับลดอตัราดอกเบีย้
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากเดมิร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 2.5  มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัท่ี 1 ส.ค.60 เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ และสภาพคล่อง
ทางการเงิน (ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบบัท่ี 11และ12/60 ลงวนัท่ี 26 ก.ค.60) 

 1.4  เงินให้กู้ (คงเหลืออยู่ท่ีสมาชิก)จ านวน 1,112.65  ล้านบาท  โดยในปีนีส้หกรณ์ได้ให้
เงินกู้แก่สมาชิก จ านวน 11 ประเภท  รวม 2,535 สญัญา เป็นเงิน 688.43 ล้านบาท 

 1.5  รายได้ คา่ใช้จา่ยและก าไรสทุธิ  (ผา่นการรับรองจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว)  
                   - รายได้    75.94  ล้านบาท 

               - คา่ใช้จา่ย   19.49  ล้านบาท 

                - ก าไรสทุธิ   56.45  ล้านบาท 

ก าไรสทุธิปี2560เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 3.74 ล้านบาท คดิเป็น 7.09% ก าไรเฉล่ียเดือนละ 4.70 ล้านบาท 
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  1.6 เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 
- เงินปันผล   5.00 % เทา่กบัปี 2559 
- เงินเฉล่ียคืน   5.70 % (ปี2559 = 5.60%) 
 

2. งบประมาณการรายจา่ยประจ าปี 2561 
        - ประมาณรายได้  83.34    ล้านบาท 

- ประมาณการคา่ใช้จา่ย  22.34    ล้านบาท 
- ประมาณการก าไรสทุธิ  61.00    ล้านบาท 
 

  3. จากการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 7 
กรมบญัชีกลาง  มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชมุจ านวน 638 คน คิดเป็น 1 ตอ่ 4.6 ของสมาชิกทัง้หมด 2,959 คน              
มีการเลือกตัง้ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ             
ท่ีพ้นวาระ รวมจ านวน 7 ท่าน โดยมีผู้ สมคัรเข้ารับการเลือกตัง้ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการด าเนินการ 9 ท่าน             
และมีการคดัเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561  

3.1 ผลการเลือกตัง้ประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการ ดงันี ้
   - ประธานด าเนินการ ได้แก่  นางญาณี  แสงศรีจนัทร์ 
   - กรรมการด าเนินการ จ านวน 6 ทา่น (ตามล าดบัคะแนนท่ีได้รับเลือกตัง้) ได้แก่ 
  นางสาวกาญจนา    สกลุประเสริฐศรี 
  นางนิโลบล             แวววบัศรี 
  นายวรสิทธ์ิ  จาตรัุตน์ 
  นายสรัุช  ฉัว่ด ารงกลุ 
  นางสาววิไล  บนุยามิน 
  นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย 
  3.2  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ได้แก่  นางวลันา  ภู่ส าลี 

 3.3  ผู้สอบบญัชี  ได้แก่  นายภาคภมูิ  งามพิทกัษ์กลุ 

 4. ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการน าข้อมลูของสมาชิกทัง้หมดท่ีแสดงเจตนาผู้ รับโอนประโยชน์  และ
ผู้ รับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ค่าจดัการศพท่ีสมาชิกระบุไว้ รวมทัง้ช่ือผู้ รับผลประโยชน์ของสมาชิกท่ีท าประกันชีวิตกลุ่ม   
ลงเว็บไซต์สหกรณ์ (www.cgdcoop.com) ให้เป็นปัจจุบนั ทนัสมัย เพ่ือให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 
อย่างไรก็ดีเพ่ือให้ข้อมูลของสมาชิกและสหกรณ์ฯ ถูกต้องตรงกัน จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือตวั - ช่ือสกุล ท่ีอยู่ของสมาชิก
หรือผู้ รับผลประโยชน์ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ พร้อมหลักฐาน เพ่ือสหกรณ์ฯ    
จะได้ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องตรงกนัตอ่ไป  
 

http://www.cgdcoop.com/
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 กรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ช าระหนีห้รือฝากเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก โดยวิธี     
การโอนเงิน เข้าบญัชีสหกรณ์ฯ ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขากระทรวงการคลัง  ช่ือบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบญัชีกลาง จ ากัด   บญัชีเลขท่ี 068-1-04541-8  สมาชิกต้องแจ้งสหกรณ์ฯ ทางโทรศพัท์ / โทรสาร ส าเนาใบฝากเงิน   
ให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วยทกุครัง้ 
  ท้ายนี ้ต้องขอขอบพระคุณสมาชิก ผู้ ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการด าเนินการท่ีช่วยกัน      

ท าหน้าท่ีก ากับ ดแูลและบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด  ของเราอย่างเต็มความสามารถ   

ท าให้สหกรณ์ฯ มีความมั่นคง ก้าวหน้า สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึน้ ส าหรับความคืบหน้าในการด าเนินงาน          

ในปี 2561 จะแจ้งความคืบหน้าให้สมาชิกทราบในโอกาสตอ่ไปคะ่ 

       

         

ด้วยความเคารพอยา่งสงู 

สรณ์ปวีณ์   อินทรพิทกัษ์ 

               

 

 
  


