อุดมการณ์ของสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเป็นผู้ให้
น�้ำใจทางสหกรณ์
ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี
การให้บริการแก่สมาชิก
การไม่แสวงหาก�ำไรสูงสุด
สมาชิกสหกรณ์มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย
สมาชิกมีภาระผูกพันต้องรับรู้ปัญหาของสหกรณ์

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพือ่ เสนอความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการ
จากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
และข้ออื่นของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่นคง

รายงานกิจการประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ANNUAL REPORT OF THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES
LIMITED, DEPARTMENT OF FISHERIES 2019

การประชุมใหญสามัญประจําป 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2563
ณ. หองประชุมอานนท กรมประมง

คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
ชุดที่ 39 ประจำ�ปี 2562

นายอดิศร พร้อมเทพ
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
รองประธานกรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล
รองประธานกรรมการ

นายบรรจง จำ�นงศิตธรรม
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ
กรรมการ

นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำ�หน้าที่ผู้จัดการ

นางจารุณี ศุภกาญจน์
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4424

นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
รองประธานกรรมการ

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
เหรัญญิก

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
กรรมการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
เลขานุการ

คณะกรรมการชุดต่างๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ประจำ�ปี 2563
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายบรรจง จำ�นงศิตธรรม
ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายเขมชาติ จิวประสาท นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

คณะกรรมการเงินกู้

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
ประธานกรรมการเงินกู้

นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
กรรมการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการและเลขานุการ

นายสมหวัง พิมลบุตร นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นายสุธรรม ลิ่มพานิช นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
กรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์ นายบรรจง จำ�นงศิตธรรม นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ นายเขมชาติ จิวประสาท นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและระเบียบ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
โทร. 0 2562 0572 -3 , 0 2579 2789 Fax. 0 2579 2790 ภายในกรมประมง 7600 7601
มือถือ : ฝ่ายอำ�นวยการ : 06 - 1823 9250 ฝ่ายบัญชี : 06 - 2952 5162 ฝ่ายการเงิน : 08 - 7560 884
มือถือ : ฝ่ายบริหารสินเชือ่ : 08-7560 8886 E-mail : tgc0269@gmail.com , Website : www.Fishcorp.in.th

ฝ่ายอำ�นวยการ

สิวพร วงศ์วรากร
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ

ธัญสิริ แสงเทียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ธนพัชร์ หอมฟัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายการเงิน

ปิยธิดา สีลา
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

เพ็ญพยอม ใจดี
สุมาลี จันทเดช
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน

ฐาปณี ผลาวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

งานทะเบียนและประมวลผล

ฝ่ายบัญชี

กาญจนา เตชะเทพวรชัย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นงคราญ หลักคำ�แพง
นักการ

สุกัญญา วัฒนกิจ
เจ้าหน้าที่บัญชี

กุลพัชร รอดระรัง
ภาณุพงศ์ กลิ่นประชุม
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่ประมวลผล

ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

มัณฑนา เปาลิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ

กรรณิกา สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

วิธินันท์ สุกิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

วรรณกร ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

กิจกรรม สัมมนา ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
ในฐานะเจ้าภาพภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�ำปี 2562
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม (CSR) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพคนตาบอดพิการซ�้ำซ้อนนครนายก ต�ำบลป่าชะ อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การเงิน การบัญชีและการบริหาร”
ระหว่างวันที่ 11-13 , และ 16-19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สันนิบาตแห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ของขบวนการสหกรณ์
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำ�กัด

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพี่อสร้างรายได้
และคุณภาพชีวิต ในวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำ�กัด (ธ.ก.ส.) และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
เป็นเจ้าภาพร่วมจัดสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำ�ปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี
จอมเทียนบีช พัทยา 457 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนบีช ซอย 13-14 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนภูมิแสดงผลการดำ�เนินงาน ปี 2562
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500,000,000.00
-

สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุนสหกรณ์

2557
2,418,937,621.81
991,197,508.42
1,427,740,113.39

2558
2,760,993,462.44
1,211,199,132.88
1,549,794,329.56

สินทรัพย์

2559
2,960,089,731.16
1,313,215,529.45
1,646,874,201.74

หนี้สิน

2560
3,105,044,900.37
1,349,628,987.74
1,755,415,912.63

ทุนสหกรณ์

2561
3,385,997,544.89
1,535,216,142.31
1,850,781,402.58

2562
3,432,738,144.12
1,450,019,159.67
1,982,718,984.45
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500,000,000.00
ทุนเรือนหุ้น
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1,190,527,920.00

2558
1,288,765,310.00

2559
1,372,509,750.00
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1,451,211,290.00

2561
1,533,912,130.00

2562
1,641,466,220.00

ลูกหนี้เงินกู้

1,918,156,535.00

2,020,905,014.00

1,980,291,303.00

1,850,216,683.00

1,741,051,640.53

1,641,597,447.42
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2561
รายได้จากดอกเบีย้
เงินกู้
135,670,977.31
136,836,699.87
136,522,268.22
129,522,630.07
120,996,896.19
114,042,429.00

รายได้จากดอกเบีย้
เงินลงทุน
16,491,992.36
24,487,462.01
31,578,855.55
38,202,807.56
49,257,385.59
56,815,841.06

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

กาไรสุทธิ

33,502.21
27,537.25
35,733.00
396,979.16
346,516.58
207,701.35

152,196,471.88
161,351,699.13
168,136,856.77
168,122,416.79
170,600,798.36
171,065,971.41

45,956,923.20
50,397,843.76
55,233,975.77
57,033,744.71
61,063,096.80
60,028,367.99

106,239,548.68
110,953,855.37
112,902,881.00
111,088,672.08
109,537,701.56
111,037,603.42

2562

1.92%
14.32%
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0.01% 5.00%
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0.03%

68.72%
รวมทั้งสิ้น 111,037,603.42
ทุนสารอง (11,103,760.34)

ค่าบารุงสันนิบาต (30,000)

เงินปันผล (76,313,397)

เงินเฉลี่ยคืน (15,806,751.25)

โบนัสเจ้าหน้าที่และกรรมการ (2,128,528)

เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (10,000)

ทุนสาธารณประโยชน์ (10,000)

สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว (5,551,889.67)

สวัสดิการ
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-

2557
สวัสดิการทุนการศึกษา
492,000.00
สวัสดิการสมาชิกครบ 60 ปี
343,000.00
สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ
3,500,000.00
เงินการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ 59,000.00

สวัสดิการทุนการศึกษา

2558
606,400.00
363,000.00
2,640,000.00
121,000.00

สวัสดิการสมาชิกครบ 60 ปี

2559
686,800.00
695,000.00
6,970,000.00
41,000.00

2560
737,500.00
323,000.00
6,680,000.00
42,500.00

สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ

2561
899,500.00
570,000.00
6,960,000.00
26,000.00

2562
901,000.00
487,000.00
6,320,000.00
23,000.00

เงินการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์

สารจากประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด ชุดที่ 39
_______________________________________

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด นับว่า
เป็นเวลาของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับวงการสหกรณ์ ทัง้ การแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 หลายมาตราตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 การออกกฎกระทรวงตาม
กฎหมายดังกล่าว และการออกกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติใหม่ของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อมาก�ำกับ
ควบคุมดูแลสหกรณ์ทเี่ ข้มงวดขึน้ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ในอดีต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์ในอนาคตบ้างไม่มากก็น้อย
ส�ำหรับการบริหารงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ยังคงมุ่งหวัง การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก การสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และการสร้าง
ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร โดยในปี พ.ศ. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด ได้ผ่านการ
ประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ
ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2562 มีสินทรัพย์
จ�ำนวน 3,432,738,144.12 บาท มีทุนเรือนหุ้น จ�ำนวน 1,614,466,220.00 บาท มีเงินรับฝากจาก
สมาชิกจ�ำนวน 1,312,256,677.09 บาท ให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก จ�ำนวน 1,100,545,458.00 บาท
เงินลงทุนระยะยาว จ�ำนวน 1,193,036,433.26 บาท และเงินฝากสหกรณ์อนื่ 460,161,198.12 บาท
มีรายได้ จ�ำนวน 171,065,971.41 บาท ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 60,028,367.99 บาท
และมีก�ำไรสุทธิ 111,037,603.42 บาท
ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนเกื้อหนุนให้การด�ำเนินงาน
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ผมขอถือโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ กุ ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทกุ ท่านตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
( ดร.อดิศร พร้อมเทพ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2563

ที่ สอป.ว. 52/2562

25 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562
เรียน ผูอํานวยการกอง, ผูอํานวยการสถาบัน, ประมงจังหวัด, ผูอํานวยการศูนย,หัวหนาหนวยงานทุก
แหงและสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ทุกทาน
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดที่ 39 ไดกําหนดจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมอานนท
กรมประมง กรุงเทพฯ ตามกําหนด เวลา และวาระการประชุม ดังนี้
07.00 น. – 12.00 น. สมาชิกลงทะเบียน รับบัตรเลือกตั้ง คูปองบัตรชิงโชค เขาคูหาเลือกตั้ง
บริเวณดานหนาหองประชุมอานนท หลังจากนั้นเขารวมประชุม
ณ หองประชุมอานนท
12.00 น. – 14.00 น. หยอนคูปองบัตรชิงโชค
09.00 น. – 16.00 น. การประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2562
3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2562
3.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2562
3.4 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ป 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจําป 2562
4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจายประจําป 2563
4.4 พิจารณาอนุมัติเงินสมทบสรางอาคารตั้งเปนเงินทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ
ของสหกรณ
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ประจําป 2563

4.5 พิจารณาอนุมัติการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน

4.6 การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
4.7 พิจารณาอนุมัติหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น
4.8 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2563
4.9 การเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการสหกรณชุดที่ 40 ประจําป 2563
4.10 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจับรางวัลใหสมาชิก
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
และใหนําบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณมาในวันดังกลาวดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

ที่ สอป. 2974/2562
25 ธันวาคม 2562
เรื่อง ขออนุญาตใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562
เรียน อธิบดีกรมประมง
ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจํ าป 2562 ในวั น พฤหัส บดี ที่ 13 กุม ภาพั นธ 2563 ณ ห อ งประชุ มอานนท กรมประมง
ตั้งแตเวลา 07.00 น. ตามรายละเอียดที่กําหนด นั้น
เพื่อใหการดําเนินการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดวาง
ไว จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดอนุญาตใหบุคลากรในสังกัดที่เปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพย กรมประมง จํากัด เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาว
โดยไมถือเปนวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เขตสมุทร)
กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

อนุญาต

(นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
อธิบดีกรมประมง
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

1

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมอานนท
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

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

นายอดิศร พรอมเทพ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ เขารวมประชุมจํานวน.............คน (จากจํานวนสมาชิก
4,774 คน ) ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณ ขอ 62 “การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 39 ประจําป 2562 ไดปฏิบัติหนาที่มาครบ 1 ปแลว วันนี้จึงไดจัดการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพื่อรายงานผลการดําเนินการใหสมาชิกรับทราบ และพิจารณา
ตามระเบียบวาระตางๆ และเปนที่นาภูมิใจ ที่สหกรณฯ ของเราไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ
ประจําป 2562 จากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมสงเสริมสหกรณ
เปนสหกรณในระดับ ดีเลิศ
วันนี้ มีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมใหญดวย ไดแก
1. ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไดแก
1.1 นางสาวลภัสม์ลดา เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ
1.2 นางสาวลำ�ไพร
นางสาวลภัสมลดา โกศล
เรืองศรี นักนัวิกชวิาการสหกรณ
ชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
2. ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
3. ผูสอบบัญชี ไดแก นางจารุณี ศุภกาญจน
4. ผูต รวจสอบกิจการ ไดแก นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง และนายวันชัย เลิศบุศยมาส
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2562 มีสมาชิกเขารวมประชุม 2,746 คน จากจํานวนสมาชิก 4,775 คน
ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 แนบทายวาระนี้
ประจําป 2561

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ

..........................................................................................................
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมอานนท
*******************
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายอดิศร พรอมเทพ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ เขารวมประชุมจํานวน 2,746 คน (จากจํานวนสมาชิก 4,775 คน )
ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57
และขอบังคับสหกรณ ขอ 62 “การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 38
ประจําป 2561 ไดปฏิบัติหนาที่มาครบ 1 ปแลว วันนี้จึงไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เพื่อ
รายงานผลการดําเนินการใหสมาชิกรับทราบ และพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ และเปนที่นาภูมิใจ
ที่สหกรณฯ ของเราไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2561 จากสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมสงเสริมสหกรณ เปนสหกรณในระดับ ดีเลิศ
วันนี้ มีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมใหญดวย ไดแก
1. ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไดแก
1.1 นายธนรัฐ โคจรานนท นักวิชาการสหกรณชาํ นาญการพิเศษ
1.2 นางสาวลภัสมลดา เรืองศรี นักวิชาการสหกรณปฏิบัตกิ าร
2. ผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวชวลิต ศาสนนันทน
3. ผูต รวจสอบกิจการ ไดแก นายวันชัย เลิศบุศยมาส
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ผูจัดการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560

สหกรณ อ อมทรั พย ก รมประมง จํ า กัด จัด ประชุ ม ใหญ สามั ญ ประจํา ป 2560
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุม 2,646 คน จากจํานวนสมาชิก 4,726 คน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 แนบทายรายงานวาระนี้
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2561
ผูจัดการ
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีหนาที่เสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด ชุ ด ที่ 38
ประจําป 2561 ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2561 โดยสรุปดังนี้
รายงานผลการดําเนินงานในป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560
รายการ
ป 2561
ป 2560
เพิ่ม(ลด)
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท)
1. จํานวนสมาชิกสามัญ
4,775 ราย
4,726 ราย
49 ราย
2. จํานวนสมาชิกสมทบ
431 ราย
371 ราย
60 ราย
3. ทุนเรือนหุน
1,533,912,130.00 1,451,211,290.00
82,700,840.00
4. เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณ 1,217,699,389.64 1,191,070,377.53
26,629,012.11
ภาคีบางเขน
5. เงินใหสมาชิกกูยืม
1,741,051,640.53 1,850,216,683.49 (109,165,042.96)
6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น
571,652,696.19 537,114,910.78
34,537,785.41
7. เงินลงทุน
1,057,436,100.00 705,675,000.00 351,761,100.00
8. รายได
8.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
120,996,896.19 129,522,630.07
(8,525,733.88)
8.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
18,196,009.31
20,665,773.51
(2,469,764.20)
8.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
31,061,376.28
17,537,034.05
13,524,342.23
8.4 รายไดอื่น
346,516.58
396,979.16
(50,462.58)
รวมรายได
170,600,798.36 168,122,416.79
2,478,381.57
9. รายจาย
9.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
32,230,098.98
33,160,264.65
(930,165.67)
9.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยมื ระยะสัน้
7,986,735.32
3,294,816.11
4,691,919.21
9.3 ดอกเบี้ยจาย-ชส.ธนกิจไทยไถ
3,045,260.23
(3,045,260.23)
ถอนกอนครบกําหนด
9.4 คาใชจา ยดําเนินงาน
20,846,262.50
17,533,403.72
3,312,858.78
รวมรายจาย
61,063,096.80
57,033,744.71
4,029,352.09
10. กําไรสุทธิ
109,537,701.56 111,088,672.08 (1,550,970.52)
รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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รายการ
11. สินทรัพย
11.1 สินทรัพยหมุนเวียน
11.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
12. หนี้สินและทุนของสหกรณ
12.1 หนี้สินหมุนเวียน (บาท)
12.2 หนี้สินไมหมุนเวียน (บาท)
รวมหนี้สิน
13. ทุนของสหกรณ
14. รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

ป 2561

ป 2560

เพิ่ม/ลด

862,291,032.01
2,523,706,512.88
3,385,997,544.89

823,110,929.79
2,281,933,970.58
3,105,044,900.37

39,180,102.22
241,772,542.30
280,952,644.52

1,524,508,652.31
10,707,490.00
1,535,216,142.31
1,850,781,402.58
3,385,997,544.89

1338,697,197.74
10,931,790.00
1,349,628,987.74
1,755,415,912.63
3,105,044,900.37

185,811,454.57
(224,300.00)
185,587,154.57
95,365,489.95
280,952,644.52

ผลการดําเนินงานในป 2561
จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณป 2561 กับ ป 2560 จะเห็นวา
สินทรั พย เพิ่มขึ้น จํานวน 280,952,644.52 บาท คิดเปนร อยละ 9.05 ลูกหนี้เงินกู ลดลง จํ านวน
109,165,042.96 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 5.90 เงิ น ฝากสหกรณ อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น 34,537,785.41 บาท
คิดเปนรอยละ 6.43 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 351,761,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 49.85
หนี้สินและทุนของสหกรณ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 95,365,489.95 บาท
คิดเปนรอยละ 5.43 หนี้สินเพิ่มขึ้น จํานวน 185,587,154.57 บาท คิดเปนรอยละ 13.75 ในหมวด
หนี้สินหมุนเวียนเงินรับฝากจะเพิ่มจากป 2560 จํานวน 26,629,012.11 บาท คิดเปนรอยละ 2.24 และ
หมวดทุนของสหกรณทุนเรือนหุนเพิ่มจํานวน 82,700,840.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.70
ก. การบริหารงานทั่วไป
1. สมาชิกสหกรณ
สหกรณฯ มีสมาชิกในป 2561 จํานวน 5,206 คน เปรียบเทียบกับป 2560 ดังนี้
สมาชิก
ป 2561 ป 2560
รายการ
(คน)
(คน)
เพิ่ม เขาใหม ลาออก เสียชีวิต โอนยาย
1. สมาชิกสามัญ

4,775

4,726

49

144

53

36

6

2. สมาชิกสมทบ

431

371

60

93

33

-

-

รวมสมาชิกทั้งหมด

5,206

5,097

109

237

86

36

6
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2. ทุนเรือนหุน
สหกรณ มีทนุ เรือนหุน รวมทัง้ สิ้น 1,533,912,130.00 บาท ป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560 ดังนี้
ลําดับ

1
2

รายการ

ป 2561
(บาท)

ป 2560
(บาท)

ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,513,765,270.00 1,434,405,390.00
ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ
20,146,860.00
16,805,900.00
ทุนเรือนหุนทั้งหมด 1,533,912,130.00 1,451,211,290.00

ทุนเรือนหุน (บาท) ลด
ลง
เพิ่มขึ้น

79,359,880.00
3,340,960.00
82,700,840.00

3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น
มีเงินรับฝากรวมทั้งสิน้ 1,217,699,389.64 บาท ป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560 ดังนี้
ป 2560
เงินฝาก (บาท)
ป 2561
ลําดับ
รายการ
(บาท)
(บาท)
เพิ่มขึ้น
1 ออมทรัพย
89,862,540.38
97,763,426.33 (7,900,885.95)
2 ออมทรัพยพิเศษ
1,127,765,696.95 1,093,225,543.07 34,540,153.88
3 ออมทรัพยทวีทรัพย
4 สหกรณอนื่
71,152.31
81,408.13
(10,255.82)
รวมเงินฝาก
1,217,699,389.64 1,191,070,377.53 26,629,012.11
สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา
100 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป คิดดอกเบี้ยใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษเปดบัญชีครั้งแรก
ไมนอยกวา 50,000 บาท อัตราดอกเบีย้ รอยละ 2.75 ตอป ฝากครั้งตอไปอยางนอย 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย
ใหทุกเดือน และทบดอกเบี้ยเปนตนเงินฝาก สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท
4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560 ดังนี้
รายการ
ป 2561
ป 2560
เพิ่ม/ลด
1. เงินกูสามัญ (บุคคลค้าํ ประกัน)
853,518,420.00
951,042,931.00 (97,524,511.00)
2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุน ค้ําประกัน)
103,319,360.00
81,748,362.00 21,570,998.00
3. เงินกูสามัญ (สมทบ)
4,441,630.00
3,226,210.00
1,215,420.00
4. เงินกูสามัญ (เพื่อการศึกษา)
57,000.00
57,000.00
5. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
92,264,189.00
76,350,914.00 15,913,275.00
6. เงินกูฉุกเฉิน (อุทกภัย)
7. เงินกูกรณีพิเศษ
3,202,350.00
5,973,320.00 (2,770,970.00)
8. คลินิกเงินกูธ นาคารออมสิน
1,661,138.64
1,661,138.64
รวม
1,058,464,087.64 1,118,341,737.00 (59,877,649.36)
รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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5. เงินสด เงินฝาก และเงินลงทุน
5.1 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอนื่ (ภาคีบางเขน)
สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้
รายการ
ป 2561
ป 2560
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
เพิ่ม (ลด)
เงินสด
1. เงินสดคงเหลือ
เงินฝากธนาคาร

2,598.77

2,130.13

468.64

1. กระแสรายวัน

51,587.75

8,194.00

43,393.75

61,441,211.76

56,934,466.64

4,506,745.12

61,492,799.51

56,944,790.77

4,548,008.74

49,532.58

59,873.03

(10,340.45)

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

290,000,000.00

250,000,000.00

40,000,000.00

3. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตาํ รวจแหงชาติ จํากัด

50,000,000.00

50,000,000.00

-

4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด

90,000,000.00

90,000,000.00

-

5. สอ.การประปานครหลวง

80,000,000.00

90,000,000.00

(10,000,000.00)

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด

10,364.10

10,246.98

117.12

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด

100,000.00

100,000.00

-

510,159,896.68

480,170,120.01

29,989,776.67

2. ออมทรัพย
รวม
เงินฝากสหกรณอื่น
1. สหกรณภาคีบางเขน

รวม
5.2 เงินลงทุน ประกอบดวย
รายการ
เงินลงทุนที่มีอยูในความตองการของตลาด
1. หุน กู บมจ.ปตท.
2. หุนกู บมจ. CPALL
3. หุนกู บมจ.ไทยคม
4. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
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ป 2561
จํานวนเงิน

ป 2560
จํานวนเงิน

5,000,000
60,000,000
5,000,000
100,000,000

5,000,000
60,000,000
5,000,000
20,000,000

เพิม่ (ลด)
80,000,000

รายการ
เงินลงทุนที่มีอยูในความตองการของตลาด
5. หุนกู บมจ. ช.การชาง
6. หุนกู บมจ. การบินไทย
7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
9. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี
10. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
11. หุนกู บมจ. BTSC
12. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร
13. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
14. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป
15. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิง้
16. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร
17. หุนกู บมจ. บีอซี ีเวิลด
18. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
19. หุนกู บมจ.เบทาโกร
20. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
21. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
22. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น
23. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
24. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev)
25 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1
26 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2
รวม

ป 2561
จํานวนเงิน

ป 2560
จํานวนเงิน

เพิ่ม(ลด)

45,000,000 45,000,000
20,000,000 20,000,000
100,000,000 100,000,000
20,000,000 20,000,000
5,000,000
5,000,000
40,000,000 20,000,000 20,000,000
10,000,000 10,000,000
53,000,000 53,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000 20,000,000
50,000,000
5,000,000 45,000,000
17,000,000 17,000,000
44,000,000 44,000,000
10,000,000 10,000,000
102,000,000 100,000,000
2,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
45,000,000 15,000,000 30,000,000
65,000,000
65,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
946,000,000 604,000,000 342,000,000
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รายการ

ป 2561
จํานวนเงิน

ป 2560
จํานวนเงิน

เพิ่ม(ลด)

เงินลงทุนทีไ่ มอยูในความตองการของตลาด
1. หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

26,118,500

26,118,500

2. หุนบริษัทสหประกันชีวติ จํากัด

200,000

200,000

3. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

100,000

100,000

4. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด

1,000,000

1,000,000

5. พันธบัตร ธ.ก.ส.

20,000,000

20,000,000

6. พันธบัตรรัฐบาล

30,000,000

38,000,000

(8,000,000)

7. พันธบัตรการไฟฟา

20,000,000

-

20,000,000

97,418,500

85,418,500

12,000,000

14,017,600

16,256,500

(2,238,900)

รวมเปนเงิน
บวก คาเผือ่ การปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินการลงทุนระยะยาว

1,057,436,100 705,675,000 351,761,100

6. รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอื่น
สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอนื่ ผลตอบแทนจากเงินลงทุน รวมทัง้ คาธรรมเนียมแรกเขา และรายไดอนื่ ในป 2561
รวมเปนเงิน 170,600,798.36 บาท ดังนี้
ป 2560
เพิ่ม (ลด)
ป 2561
ลําดับ
รายการ
(บาท)
(บาท)
1

รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู

120,996,896.19

129,522,630.07 (8,525,733.88)

2

รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก

18,196,009.31

20,665,773.51 (2,469,764.20)

3

รายไดจากการเงินลงทุน

31,061,376.28

17,537,034.05 13,524,342.23

รวม
4

รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา

5

รายไดอื่นๆ
รวม
รวมรายไดเปนเงิน
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170,254,281.78 167,725,437.63 2,528,844.15
23,700.00

22,800.00

900.00

322,816.58

374,179.16

(51,362.58)

346,516.58

396,979.16

(50,462.58)

170,600,798.36 168,122,416.79

2,478,381.57

7. คาใชจายในการดําเนินงาน
สหกรณมคี า ใชจายในการดําเนินงาน ป 2561 จํานวน 61,063,096.80 บาท ดังนี้
ป 2561 (บาท) ป 2560 (บาท)
เพิ่ม /ลด
ลําดับ
รายการ
1
2
3

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N)
ดอกเบี้ยจาย-ชส-ธนกิจไทยดําเนินการไถ
ถอนกอนกําหนด
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายเปนเงิน

4

8. การใชทุนสาธารณประโยชน
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
จายเงินคาทําศพสมาชิก
จายเงินคาเคารพศพ (หรีด)
จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป
จายเงินการกุศลเพื่อประโยชนสาธารณะ
จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
รวมเปนเงิน

32,230,098.98
7,986,735.32
-

33,160,264.65 (930,165.67)
3,294,816.11 4,691,919.21
3,045,260.23 (3,045,260.23)

20,846,262.50 17,533,403.72 3,312,858.78
61,063,096.80 57,033,744.71 4,029,352.09
ป 2561 (บาท) ป 2560 (บาท)
180,000.00
185,000.00
57,998.00
37,600.00
570,000.00
323,000.00
26,000.00
42,500.00
899,500.00
737,500.00
1,733,498.00 1,325,600.00

เพิ่ม /ลด
(5,000.00)
20,398.00
247,000.00
(16,500.00)
162,000.00
407,898.00

ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2558 - 2561
ลําดับ

ที่มาของรายได

1

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

2

ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน

3

คาธรรมเนียมแรกเขา

4

รายไดอื่น ๆ
รวมรายได

5

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

กําไรสุทธิ

ป 2561

ป 2560

ป 2559

ป 2558

120,996,896.19 129,522,630.07 136,522,268.22 136,836,699.87
49,257,385.59

38,202,807.56

31,578,855.55

24,487,462.01

23,700.00

22,800.00

22,600.00

13,400.00

322,816.58

374,179.16

13,133.00

14,137.25

170,600,798.36 168,122,416.79 168,136,856.77 161,351,699.13
61,063,096.80

57,033,744.71

55,233,975.77

50,397,843.76

109,537,701.56 111,088,672.08 112,902,881.00 110,953,855.37
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ค. สิทธิประโยชนสาํ หรับสมาชิกและกิจกรรมเพื่อการกุศล
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดที่ 38 ไดอนุมตั จิ าย
เงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2561 ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. การจายเงินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
ในป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการและ
ครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2561 เพื่อจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 362 ทุน เปนเงิน 899,500 บาท
(แปดแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ดังนี้
จํานวน ทุนละ จํานวนเงิน
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
ทุน
(บาท)
(บาท)
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
101
1,500 151,500.00
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)
52
2,000 104,000.00
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช.
80
2,500 200,000.00
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา
15
3,000
45,000.00
5. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
114
3,500 399,000.00
รวมเปนเงิน
362
899,500.00
2. การจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป
ในป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพื่อจายเงิน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพื่อจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
ซึ่ งเป น สมาชิ กสหกรณ และมี อายุ ครบ 60 ป บริ บู รณ จํ านวน 118 คน เป นเงิ น 570,000.00 บาท
(หาแสนเจ็ดหมืน่ บาทถวน) ดังนี้
1. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตัง้ แต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 5 คน
คนละ 3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 15,000 บาท
2. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 10 คน
คนละ 4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 40,000 บาท
3. เป น สมาชิ ก สหกรณ ฯ ตั้ ง แต 25 ป ขึ้ น ไป ได รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารบํ า เหน็ จ สมาชิ ก
จํานวน 103 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 515,000 บาท
3. การจายเงินเพื่อการกุศล
ในป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล บํารุงการ
ศาสนา และทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย,น้ําทวม)
รวมเปนเงิน 26,000.00 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน)
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4. การจายเงินคาพวงหรีด
ในป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแกกรรม พ.ศ. 2561 เพื่อจายเงิน คาพวงหรีด
เพื่อแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละไมเกิน
1,000 บาท จํานวน 58 ราย เปนเงิน 57,998 บาท (หาหมื่นเจ็ดพันเการอยเกาสิบแปดบาทถวน)
5. การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ในป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแกกรรม พ.ศ. 2561 เพื่อจายเงินเปนคาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 36 ราย เปนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมืน่ บาทถวน)
ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2561
ในป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณประจําป
และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 36 ราย
รวมเปนเงิน 6,960,000 บาท โดยจายเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน 6,140,000 บาท และจายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เปนเงินจํานวน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถวน)
จ. การทําประกันชีวติ กลุมเพื่อคุมครองสินเชื่อ
สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด ได ทํ า ประกั น กลุ ม เพื่ อ คุ ม ครองสิ น เชื่ อ ในป 2561
กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 525 บาท / 100,000 บาท/ ป และ
มีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 8 ราย รวมเปนเงิน 4,400,000.00 บาท (สี่ลานสี่แสนบาทถวน) ดังนี้
1
นายวิสิทธิ์
เรณูนวล
จํานวนเงิน
1,100,000.00 บาท
2
นายไพรัช
ชินสมบูรณ
จํานวนเงิน
500,000.00 บาท
3
นายอาดิน
สมสุรพ
จํานวนเงิน
100,000.00 บาท
4
นายธงชัยยศ
ปางจุติ
จํานวนเงิน
1,000,000.00 บาท
5
นายสวอง
สุขสมรัมภ
จํานวนเงิน
500,000.00 บาท
6
นายเอกพจน เจริญศิริวงศธนา
จํานวนเงิน
600,000.00 บาท
7
นายเกียรติกอง กุลทอง
จํานวนเงิน
300,000.00 บาท
8
นายสมศักดิ์
พุฒซอน
จํานวนเงิน
300,000.00 บาท
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ฉ. การเขารวมกิจกรรมภาคีสหกรณบางเขน และสัมมนากรรมการ เจาหนาทีส่ หกรณ
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
1. ภาคีสหกรณ บางเขนไดเริ่มกอตั้ งเมื่อป 2550 ปจจุบั นมีสหกรณ ตางๆจํานวน 13 สหกรณ
เขารวมในภาคีสหกรณบางเขน มีวัตถุประสงคเพื่อความรวมมือทางดานการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานขบวนการสหกรณและสังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดการประชุ มประจําป ซึ่งใน
ป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม จํ ากั ด เป นเจ าภาพร วมในการจั ดสั มมนาภาคี สหกรณ บางเขน ระหว างวั นที่ 9-11
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิงธารรีสอรท จังหวัดนครนายก ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีประโยชนตอ
สหกรณของเราและบรรลุวัตถุประสงคของภาคีสหกรณบางเขน
2. การสัมมนากรรมการและเจาหนาที่สหกรณรวมทั้งสมาชิกสหกรณ ไดดําเนินการเปน
ประจําทุกป เพื่อทําความเขาใจและชี้แจงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณของเรา เพื่อความมั่นคงของ
สหกรณและเปนประโยชนโดยตรงตอสมาชิกสหกรณ ในป 2561 สหกรณฯ ไดดําเนินการสัมมนารวม 6 ครั้ง
การดําเนินการไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนประโยชนตอสหกรณของเราตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 สั มมนาคณะกรรมการ และสมาชิ ก ครั้ งที่ 1/2561 ณ ห องประชุ มอานนท
กรมประมง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 87 คน
2.2 สัมมนาคณะกรรมการ และสมาชิก ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง เขต 4 (จังหวัดกระบี่) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุม
จํานวน 67 คน
2.3 สัมมนาคณะกรรมการ และสมาชิก ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมสถานแสดงพันธุ
สัตวน้ําระยอง (ศพท.ระยอง) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 123 คน
2.4 สัมมนาคณะกรรมการ และสมาชิก ครั้งที่ 4/2561 ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 72 คน
2.5 สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก ครั้งที่ 5/2561 ณ หองประชุมศูนย
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีสมาชิกเขารวม
ประชุมจํานวน 77 คน
2.6 สั มมนาคณะกรรมการ และสมาชิ ก ครั้ งที่ 6/2561 ณ ห องประชุ มอานนท
กรมประมง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 97 คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

18

รับทราบ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

ผูตรวจสอบกิจการ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพัน ธ 2561
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น
ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป 2561 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 ชั้น 12 อาคารสําราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญส ามัญประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๓ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๑ ไดมีมติเลือกตั้ งให
ขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สหกรณ) สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป ๒๕๖๑ โดยสรุปดังตอไปนี้
๑.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
๑.๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ฉบับแกไข พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามขอบังคับของสหกรณ ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ
๑.๒ เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานการจัดทําบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสารหลักฐานตางๆ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงระเบียบและคําแนะนํา
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
๑.๓ เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ
๒.ขอบเขตของการตรวจสอบ
๒.๑ ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
๒.๒ ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
๒.๓ ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด
๒.๕ ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานดานตางๆ ของเจาหนาที่สหกรณ และคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตามที่กําหนดใหเปนไปตามขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติที่ประชุม
๓.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
๓.๑ ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกเมื่อตนป ๕,๐๙๗ คน ระหวางปมีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้น
๒๓๗ คน สมาชิกลดลง ๑๒๘ คน คิดเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิ ๑๐๙ คน ทําใหสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นป (๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๑) จํานวน ๕,๒๐๖ คน โดยแยกเปนสมาชิกสามัญ ๔,๔๗๕ คน และสมาชิกสมทบ ๔๓๑ คน
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ณ วันสิ้นป สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น ๓,๓๘๕,๙๙๗,๕๔๔.๘๙ บาท ในรอบปบัญชี สหกรณ มี
รายได ทั้ ง สิ้ น ๑๗๐,๖๐๐,๗๙๘.๓๖ บาท ค า ใช จ า ยทั้ ง สิ้ น ๖๑,๐๖๓,๐๙๖.๘๐ บาท กํ า ไรสุ ท ธิ
๑๐๙,๕๓๗,๗๐๑.๕๖ บาท กําไรสุทธิลดลงจากปกอน ๑,๕๕๐,๙๗๐.๕๒ บาท คิดเปนรอยละ ๑.๔๐
สหกรณมีการกําหนดประมาณการรายไดและรายจายไว ชัดเจน ผลการดําเนินงานมีรายไดต่ํากว า
ประมาณการ ๐.๓๓ ลานบาท รายจ ายต่ํ ากวาประมาณการ ๑.๙๐ ลานบาท สงผลให มีกําไรสุ ทธิสูงกว า
ประมาณการ ๑.๕๗ ลานบาท
การบริ ห ารงานด า นต า งๆ เป น ไปตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ และมติ
คณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้สหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ คณะกรรมการดําเนินการและ
เจาหนาที่ของสหกรณมีการบริหารงานอยางเต็มความสามารถ เรงรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใสติดตาม
งานเปนอยางดี
๓.๒ ดานการเงิน
สหกรณมียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปบัญชี ๒,๕๙๘.๗๗ บาท ถูกตองตรงตามบัญชีและอยูภายใน
วงเงินเก็บรักษาเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาทตอวัน เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป ๖๑,๔๙๐,๒๐๐.๗๔ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจง
ยอดของธนาคาร สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไวในที่ปลอดภัย ประกอบดวย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย
๖๑,๔๓๘,๖๑๒.๙๙ บาท
บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน
๕๑,๕๘๗.๗๕ บาท
รวมเงินฝากธนาคาร
๖๑,๔๙๐,๒๐๐.๗๔ บาท
เงินฝากสหกรณอื่น ณ วันสิ้นป ๕๑๐,๑๕๙,๘๙๖.๖๘ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและ
ใบแจงยอดของสหกรณอื่น สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณอื่นไวในที่ปลอดภัย ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพยสหกรณภาคีบางเขน
เงินฝากออมทรัพยชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจําสหกรณออมทรัพยพนักงานประปานครหลวง จํากัด
เงินฝากประจําสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
รวมเงินฝากสหกรณอื่น

๔๙,๕๓๒.๕๘
๑๐,๓๖๔.๑๐
๒๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๑๐,๑๕๙,๘๙๖.๖๘

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓.๓ ดานการบัญชี
สหกรณ มี ก ารจั ด ทํ า บั ญ ชี เ ป น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป การบั น ทึ ก บั ญ ชี มี ห ลั ก ฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตอง มีการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหรายการทางบัญชี การสอบยัน
กับแผนกตางๆ การประมวลผลและจัดทํารายงานทันตอเหตุการณ
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๓.๔ ดานการประมวลผล
สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก ระบบ
สินเชื่อ และระบบบัญชี ซึ่งไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย มาตรฐานขั้นต่ําในการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ประมวลผลขอมูล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกําหนดใหสหกรณตองเตรียมมาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากระบบ
สารสนเทศไวลวงหนาอยางมีป ระสิทธิภาพเพียงพอ จากการตรวจสอบพบวาสหกรณ มีมาตรการในการ
ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ และไดมีการเสนอใหมีการแกไข
ขอบกพรองในเรื่องระบบสารเทศใหคณะกรรมการของสหกรณและเจาหนาที่สหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและปองกันความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไวลวงหนา
๓.๕ ดานการบริหารสินเชื่อ
๓.๕.๑ ในระหวางปสหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิก ดังตอไปนี้
เงินกูฉุกเฉิน จํานวน ๑,๖๗๙ สัญญา จํานวนเงิน
เงินกูสามัญ จํานวน ๑,๕๓๕ สัญญา จํานวนเงิน
เงินกูพิเศษ
จํานวน ๕๐ สัญญา จํานวนเงิน
รวม
๓,๒๖๔ สัญญา

๙๒,๒๖๔,๑๙๙.๐๐
๙๖๓,๐๐๖,๙๒๘.๖๔
๓,๒๐๒,๓๕๐.๐๐
๑,๐๕๘,๔๗๓,๔๗๗.๖๔

บาท
บาท
บาท
บาท

ปริมาณเงินใหกูแกสมาชิก ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลดลงจากป ๒๕๖๐ จํานวน
๕๙,๘๖๘,๒๖๙.๓๖ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๓๕ การพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาเปนไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ กําหนด โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาและการทํานิติ กรรมสัญ ญาโดยถู กตองครบถวนใน
สาระสําคัญ
๓.๕.๒ ในระหวางปสหกรณไมมีลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายไดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไมมีการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
๓.๖ ดานการลงทุน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ดังตอไปนี้
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
ตราสาร

วันที่ออก

ครบวันที่

๑) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล ราคาทุน ๖๐.๐๐ ลานบาท :๑.๑) CPALL218B
๒๒ ส.ค. ๕๗ ๒๒ ส.ค. ๖๔
๑.๒) CPALL226A
๓๐ มิ.ย. ๕๘ ๓๐ มิ.ย. ๖๕
๑.๓) CPALL238A
๒๖ ส.ค. ๕๙ ๒๖ ส.ค. ๖๖
๑.๔) CPALL22NA
๓๐ พ.ย. ๖๐ ๓๐ พ.ย. ๖๕
๒) หุนกู บมจ. ไทยคม ราคาทุน ๕.๐๐ ลานบาท :๒.๑) THCOM21OB ๐๒ ต.ค. ๕๗ ๐๒ ต.ค. ๖๔
๓) หุนกู บมจ. ปตท. ราคาทุน ๕.๐๐ ลานบาท :๓.๑) PTTC21NA
๑๕ ธ.ค. ๕๗ ๑๕ พ.ย. ๖๔
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ราคาทุน อัตรา
อันดับ
(ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๔.๗๕%
๔.๑๐%
๓.๒๕%
๓.๑๐%

A
AAA

๕.๐๐

๔.๖๘%

A-

๕.๐๐

๔.๐๐%

AAA
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ตราสาร

วันที่ออก

ครบวันที่

ราคาทุน อัตรา
อันดับ
(ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต

๔) หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร ราคาทุน ๑๐๐.๐๐ ลานบาท :๔.๑) CPF205A
๑๓ พ.ค. ๕๘ ๑๓ พ.ค. ๖๓
๑๐.๐๐
๔.๒) CPF244A
๑๒ เม.ย. ๕๙ ๑๒ เม.ย. ๖๗ ๑๐.๐๐
๔.๓) CPF251A
๒๔ ม.ค. ๖๑ ๒๔ ม.ค. ๖๘
๒๐.๐๐
๔.๔) CPF281A
๒๔ ม.ค. ๖๑ ๒๔ ม.ค. ๗๑
๒๐.๐๐
๔.๕) CPF225A
๑๕ พ.ย. ๖๑ ๑๕ พ.ค. ๖๕
๔๐.๐๐
๕) หุนกู บมจ. ช.การชาง ราคาทุน ๔๕.๐๐ ลานบาท :๕.๑) CK247A
๐๘ ก.ค. ๕๙ ๐๘ ก.ค. ๖๗
๑๐.๐๐
๕.๒) CK245A
๒๖ พ.ค. ๖๐ ๒๖ พ.ค. ๖๗
๒๐.๐๐
๕.๓) CK25NA
๐๓ พ.ย. ๖๐ ๐๓ พ.ย. ๖๘
๑๕.๐๐
๖) หุนกู บมจ. การบินไทย ราคาทุน ๒๐.๐๐ ลานบาท :๖.๑) THAI209A
๓๐ ก.ย. ๕๘ ๓๐ ก.ย. ๖๓
๕.๐๐
๖.๒) THAI23DA
๒๓ ธ.ค. ๕๙ ๒๓ ธ.ค. ๖๖
๑๕.๐๐
๗) หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย ราคาทุน ๑๐๐.๐๐ ลานบาท :๗.๑) KTC22NA
๑๑ พ.ย. ๕๘ ๑๑ พ.ย. ๖๕
๑๕.๐๐
๗.๒) KTC26NA
๓๐ พ.ย. ๕๙ ๒๗ พ.ย. ๖๙
๓๕.๐๐
๗.๓) KTC26DA
๒๙ ธ.ค. ๕๙ ๒๙ ธ.ค. ๖๙
๒๐.๐๐
๗.๔) KTC224A
๐๕ เม.ย. ๖๐ ๐๕ เม.ย. ๖๕ ๓๐.๐๐
๘) หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง ราคาทุน ๒๐.๐๐ ลานบาท :๘.๑) SCCC244A
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒๙ เม.ย. ๖๗ ๑๐.๐๐
๘.๒) SCCC245A
๐๙ พ.ค. ๖๐ ๐๙ พ.ค. ๖๗
๑๐.๐๐
๙) หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ราคาทุน ๕.๐๐ ลานบาท :๙.๑) STA215A
๑๘ พ.ค. ๕๙ ๑๘ พ.ค. ๖๔
๕.๐๐
๑๐) หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ราคาทุน ๔๐.๐๐ ลานบาท :๑๐.๑) CPFTH237A ๑๕ ก.ค. ๕๙ ๑๕ ก.ค. ๖๖
๒๐.๐๐
๑๐.๒) CPFTH245A ๒๔ พ.ค. ๖๑ ๒๔ พ.ค. ๖๗
๒๐.๐๐
๑๑) หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ ราคาทุน ๑๐.๐๐ ลานบาท :๑๑.๑) BTSC26NA
๑๐ พ.ย. ๕๙ ๑๐ พ.ย. ๖๙
๑๐.๐๐
๑๒) หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร ราคาทุน ๕๓.๐๐ ลานบาท :๑๒.๑) BJC25DA
๐๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๘ ธ.ค. ๖๘
๒๓.๐๐
๑๒.๒) BJC203A
๒๔ มี.ค. ๖๐ ๒๔ มี.ค. ๖๓
๓๐.๐๐
๑๓) หุนกู บจ. น้ําตาลมิตรผล ราคาทุน ๕.๐๐ ลานบาท :๑๓.๑) MPSC26DA
๒๘ ธ.ค. ๕๙ ๒๘ ธ.ค. ๖๙
๕.๐๐
๑๔) หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป ราคาทุน ๕.๐๐ ลานบาท :๑๔.๑) TU241A
๑๙ ม.ค. ๖๐ ๑๙ ม.ค. ๖๗
๕.๐๐

๓.๒๑%
๓.๑๑%
๓.๐๕%
๓.๖๐%
๓.๒๐%

A+
A+
A+
A+
A+

๓.๕๑%
๓.๘๐%
๓.๓๔%

AAA-

๔.๑๔%
๓.๖๖%

A
A

๓.๖๘%
๔.๐๐%
๔.๐๐%
๓.๐๓%

A+
A+
A+
A+

๒.๔๖%
๓.๖๕%

A
A

๓.๑๐%

BBB+

๓.๐๙%
๓.๒๔%

A+
A+

๓.๘๗%

A

๔.๐๙%
๓.๐๐%

A+
A+

๔.๒๒%

A+

๓.๕๘%

A+
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ตราสาร

วันที่ออก

ครบวันที่

ราคาทุน อัตรา
อันดับ
(ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต

๑๕) หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง ราคาทุน ๒๐.๐๐ ลานบาท :๑๕.๑) SPI242A
๐๙ ก.พ. ๖๐ ๐๙ ก.พ. ๖๗
๒๐.๐๐ ๓.๔๔% AA
๑๖) หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร ราคาทุน ๕๐.๐๐ ลานบาท :๑๖.๑) IVL225A
๐๔ พ.ค. ๖๐ ๐๔ พ.ค. ๖๕
๕.๐๐ ๓.๒๔% AA๑๖.๒) IVL286A
๐๘ มิ.ย. ๖๑ ๐๘ มิ.ย. ๗๑
๔๕.๐๐ ๓.๘๓% AA๑๗) หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด ราคาทุน ๑๗.๐๐ ลานบาท :๑๗.๑) BEC225A
๓๑ พ.ค. ๖๐ ๓๑ พ.ค. ๖๕
๑๗.๐๐ ๓.๑๔%
A
๑๘) หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย ราคาทุน ๔๔.๐๐ ลานบาท :๑๘.๑) BAM226A
๒๓ มิ.ย. ๖๐ ๒๓ มิ.ย. ๖๕
๔.๐๐ ๓.๔๑% AA๑๘.๒) BAM239A
๐๘ ก.ย. ๖๐ ๐๘ ก.ย. ๖๖
๔๐.๐๐ ๓.๔๔% AA๑๙) หุนกู บมจ.เบทาโกร ราคาทุน ๑๐.๐๐ ลานบาท :๑๙.๑) BTG247A
๒๑ ก.ค. ๖๐ ๒๑ ก.ค. ๖๗
๑๐.๐๐ ๓.๓๗% A
๒๐) หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย ราคาทุน ๑๐2.๐๐ ลานบาท :๒๐.๑) SCC248A
๓๐ ส.ค. ๖๐ ๓๐ ส.ค. ๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๒.๙๗% A+
๒๐.๒) SCC224A
๐๒ เม.ย. ๖๑ ๐๑ เม.ย. ๖๕
๒.๐๐ ๓.๐๐% A+
๒๑) หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ ราคาทุน ๑๐.๐๐ ลานบาท :๒๑.๑) BEM249A
๐๗ ก.ย. ๖๐ ๐๗ ก.ย. ๖๗
๑๐.๐๐ ๓.๑๐% A
๒๒) หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน ราคาทุน ๑๐.๐๐ ลานบาท :๒๒.๑) AMATA24OA ๐๕ ต.ค. ๖๐ ๐๕ ต.ค. ๖๗
๑๐.๐๐ ๓.๐๔% A
๒๓) หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส ราคาทุน ๔๕.๐๐ ลานบาท :๒๓.๑) BTSG27DA
๒๖ ธ.ค. ๖๐ ๒๖ ธ.ค. ๗๐
๑๕.๐๐ ๓.๖๕% A
๒๓.๒) BTSG239A
๐๗ ก.ย. ๖๑ ๐๗ ก.ย. ๖๖
๓๐.๐๐ ๓.๒๕% A
๒๔) หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ราคาทุน ๖๕.๐๐ ลานบาท :๒๔.๑) TBEV253A
๑๕ มี.ค. ๖๑ ๒๒ มี.ค. ๖๘
๕๐.๐๐ ๓.๑๕% AA
๒๔.๒) TBEV239A
๑๙ ก.ย. ๖๑ ๑๙ ก.ย. ๖๖
๑๕.๐๐ ๓.๓๕% AA
๒๕) หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1 ราคาทุน ๕0.๐๐ ลานบาท :๒๕.๑) BIPA335A
๓๑ พ.ค. ๖๑ ๓๑ พ.ค. ๗๖
50.๐๐ ๓.๙๕% A๒๖) หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ราคาทุน ๕0.๐๐ ลานบาท :๒๕.๑) BIPB335A
๓๑ พ.ค. ๖๑ ๓๑ พ.ค. ๗๖
50.๐๐ ๓.๙๕% Aรวมหุนกู
๙๔๖.๐๐ ลานบาท
๑) พันธบัตร กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ราคาทุน ๓๐.๐๐ ลานบาท :๑.๑) SB23DA
๑๓ ธ.ค. ๕๙ ๑๓ ธ.ค. ๖๖ ๓๐.๐๐ ๒.๕๖% ไมระบุ
๒) พันธบัตร ธ.ก.ส. รุนสุขกันเถอะเรา ราคาทุน ๒๐.๐๐ ลานบาท :๒.๑) GGSB201A
๑๒ ม.ค. ๕๘ ๑๒ ม.ค. ๖๓ ๒๐.๐๐ ๓.๘๐% AAA
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ตราสาร

วันที่ออก

ครบวันที่

ราคาทุน อัตรา
อันดับ
(ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต

๓) พันธบัตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ราคาทุน ๒๐.๐๐ ลานบาท :๓.๑) EGAT336A
๒๙ มิ.ย. ๖๑ ๒๙ มิ.ย. ๗๖ ๒๐.๐๐ ๓.๘๐%
รวมพันธบัตร
๗๐.๐๐ ลานบาท
รวมเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
๑,๐๑๖.๐๐ ลานบาท
(ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน จํานวน
๑๔.๐๒ ลานบาท)

AAA

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
๑)
๒)
๓)
๔)

หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ราคาทุน
๒๖,๑๑๘,๕๐๐
หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ราคาทุน
๑๐๐,๐๐๐
หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
ราคาทุน
๑,๐๐๐,๐๐๐
หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
ราคาทุน
๒๐๐,๐๐๐
รวมเงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
๒๗,๔๑๘,๕๐๐
รวมเงินลงทุน
๑,๐๔๓,๔๑๘,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ แหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอย างอื่นของสหกรณ พ.ศ.
๒๕๕๘ มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
๓.๗ ดานเงินรับฝาก
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่นคงเหลือ ดังตอไปนี้
๑) เงินรับฝากออมทรัพย
๕,๑๓๘ บัญชี
๘๙,๘๖๒,๕๔๐.๓๘ บาท
๒) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
๘๒๖ บัญชี ๑,๑๒๗,๗๖๕,๖๙๖.๙๓ บาท
๓) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น
๖ บัญชี
๗๑,๑๕๒.๓๓ บาท
รวมเงินรับฝาก
๑,๒๑๗,๖๙๙,๓๘๙.๖๔ บาท
การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นเปนไปตามระเบียบ วาดวยการรับฝากเงิน จํานวนเงินรับ
ฝากคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอน ๒๖,๖๒๙,๐๑๒.๑๑ บาท คิดเปนรอยละ ๒.๒๔ ในขณะที่ปริมาณการรับฝาก
เงินตลอดปลดลงจากปกอน ๙๐,๑๓๐,๕๗๙.๑๒ บาท คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๗
๓.๘ ดานเงินกูยืม
สหกรณกูยืมเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในรูปแบบ เงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญา
ใชเงินระยะสั้น โดยมีวงเงินกูรวมตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวนเงิน ๕๐๐.๐๐ ลานบาท แบงเปน วงเงินเบิก
เงินเกินบัญชี จํานวน ๘.๐๐ ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น จํานวน ๔๙๒.๐๐ ลานบาท โดยมี
เงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

25

บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 ชั้น 12 อาคารสําราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212

สหกรณกูยืมเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพในรูปแบบ ตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น โดยมีวงเงินกูตาม
สัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวน ๒๐๐.๐๐ ลานบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณไมมีการใชวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี แตมีการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ระยะสั้น จํานวน ๓๐๕.๐๐ ลานบาท ประกอบดวย
๑) ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๘ ฉบับ จํานวนเงินรวม ๒๐๕.๐๐ ลาน
บาท อายุ ๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๒.๖๐ ตอป
๒) ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ๒ ฉบับ จํานวนเงินรวม ๑๐๐.๐๐ ลานบาท
อายุ ๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๒.๖๐ ตอป
การกูยืมเงินดังกลาวอยูภายใตวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ และความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
๓.๙ ดานการบริหารงานทุน
สหกรณไดระดมทุนจากสมาชิกโดยการใหสมาชิกซื้อหุนของสหกรณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
สหกรณมีทุน ที่ไดรับ จากสมาชิก คงเหลือ ๑,๔๕๑,๒๑๑,๒๙๐ บาท และ ณ วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๖๑
สหกรณมีทุนที่ไดรับจากสมาชิก คงเหลือ ๑,๕๓๓,๙๑๒,๑๓๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ๘๒,๗๐๐,๘๔๐ บาท
คิดเปนรอยละ ๕.๗๐ ซึ่งการเก็บเงินคาหุน จายคืนเงินคาหุน ในระหวางปเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ
ของสหกรณ
สหกรณมีทุนสํารองที่ไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิของแตละปซึ่งเปนไปตาม พรบ.สหกรณ ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ ๑๔๗,๓๔๗,๙๔๗.๒๖ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ ๑๕๘,๖๗๔,๒๑๗.๑๒ บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ๑๑,๓๒๖,๒๖๙.๘๖ บาท
คิดเปนรอยละ ๗.๖๙
สหกรณ มี ทุ น สะสมตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บและอื่ น ๆ ณ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๐ คงเหลื อ
๒๙,๕๑๑,๕๐๓.๒๙ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและ
อื่นๆ คงเหลือ ๓๔,๖๓๙,๗๕๓.๙๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ๕,๑๒๘,๒๕๐.๖๑ บาท คิดเปนรอยละ ๑๗.๓๘
โดยไดรับการจัดสรรจากที่ประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
สหกรณมีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตางระหวางราคา
ยุติธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กับราคาทุน ณ วันที่ลงทุน โดยเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีกําไร
ที่ยังไมเกิดขึ้น จํานวน ๑๖,๒๕๖,๕๐๐ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น จํานวน
๑๖๔,๐๑๗,๖๐๐ บาท ลดลงจากปกอน ๒,๒๓๘,๙๐๐ บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากราคายุติธรรมของหุนกูลดลง
ขณะที่ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณลงทุนเพิ่มขึ้นในหุนกูจํานวน ๓๔๒ ลาน
บาท ระหวางปไมมีการไถถอนกอนกําหนด รวมเงินลงทุนในหุนกูคงเหลือ ๙๔๖.๐๐ ลานบาท สวนพันธบัตร
มียอดยกมาจากป ๒๕๖๐ จํานวน ๕๘ ลานบาท ครบอายุในป ๒๕๖๑ จํานวน ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตอง
ตามที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นตามจํานวนหุนกูที่ลงทุนในแตละป จะเปนดังนี้
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รายการ
หุนกูที่ลงทุนในป ๒๕๕๗
หุนกูที่ลงทุนในป ๒๕๕๘
หุนกูที่ลงทุนในป ๒๕๕๙
หุนกูที่ลงทุนในป ๒๕๖๐
หุนกูที่ลงทุนในป ๒๕๖๑

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
ป ๒๕๖๐ (บาท)
ป ๒๕๖๑ (บาท) เพิ่มขึ้น(ลดลง) (บาท)

ลานบาท
๒๐
๕๐
๑๘๓
๓๕๑
๓๔๒

๑,๕๔๘,๐๐๐
๒,๖๓๒,๕๐๐
๕,๓๕๕,๔๐๐
๖,๗๒๐,๖๐๐
๐

๑,๐๔๐,๕๐๐
๑,๖๗๖,๐๐๐
๓,๙๕๖,๓๐๐
๔,๙๑๐,๕๐๐
๘๙๒,๓๐๐

(๕๐๗,๕๐๐)
(๙๕๖,๕๐๐)
(๑,๓๙๙,๑๐๐)
(๑,๘๑๐,๑๐๐)
๘๙๒,๓๐๐

๙๔๖

๑๖,๒๕๖,๕๐๐

๑๒,๔๗๕,๖๐๐

(๓,๗๘๐,๙๐๐)

พันธบัตรที่ลงทุนในป ๒๕๕๘ ๒๐
พันธบัตรที่ลงทุนในป ๒๕๕๙ ๓๐
พันธบัตรที่ลงทุนในป ๒๕๖๑ ๒๐

๐

๓๙๔,๐๐๐
๕๖๔,๐๐๐
๕๘๔,๐๐๐

๓๙๔,๐๐๐
๕๖๔,๐๐๐
๕๘๔,๐๐๐

รวมพันธบัตร
๗๐
รวมหุนกูและพันธบัตร ๑,๐๑๖

๐
๑๖,๒๕๖,๕๐๐

๑,๕๔๒,๐๐๐
๑๔,๐๑๗,๖๐๐

๑,๕๔๒,๐๐๐
(๒,๒๓๘,๙๐๐)

รวมหุนกู

จากตารางข างตน กํา ไรที่ยั งไมเ กิด ขึ้นของหุน กูที่ลงทุน ในป ๒๕๕๗ ซึ่งยังคงถื อต อมาในป ๒๕๖๑
มีจํานวนลดลง ๕๐๗,๕๐๐ บาท หุนกูที่ลงทุนในป ๒๕๕๘ มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ลดลง ๙๕๖,๕๐๐ บาท หุน
กูที่ลงทุนในป ๒๕๕๙ มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ลดลง ๑,๓๙๙,๑๐๐ บาท หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๖๐ มีกําไรที่ยังไม
เกิดขึ้น ลดลง ๑,๘๑๐,๑๐๐ บาท และหุนกูที่ลงทุนในป ๒๕๖๑ มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น จํานวน ๘๙๒,๓๐๐
บาท รวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหุนกู ๑๒,๔๗๕,๖๐๐ บาท ในป ๒๕๖๑ สหกรณไดพิจารณาวาพันธบัตรเปน
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ๑,๕๔๒,๐๐๐ บาท รวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
ทั้งหมด ๑๔,๐๑๗,๖๐๐ บาท อยางไรก็ตาม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นนี้ ยังไมเกิดขึ้นจริง เนื่องจากสหกรณไมไดนํา
หุนกูและพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเมื่อถือจนครบอายุจะสามารถไถถอนคืนไดในราคาทุน
๔.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในระหวางปไดเสนอขอบกพรองทางดานการควบคุมภายในบางประการ และติดตามขาวสารการแกไข
ปรับ ปรุ งของหนว ยงานราชการที่ เกี่ ยวของ ต อที่ ประชุมคณะกรรมการดํ าเนิน งานประจํ าเดือน ซึ่งคณะ
กรรมการฯ และฝายจัดการไดทําการแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง)
ผูตรวจสอบกิจการ
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3.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออก ระหวางป 2561
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกทั้งหมด 5,206 คน แยกเปน
สมาชิกจํานวน 4,775 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 431 คน มีสมาชิกเขาใหม สมาชิกลาออก และ
สมาชิกที่ถึงแกกรรม ระหวางป 2561 ดังนี้
(1) สมาชิก
จํานวน
ชาย (คน) หญิง (คน)
สมาชิก
(คน)
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
4726
2,952
1,774
สมาชิกเขาใหมระหวางป
144
59
85
สมาชิกลาออกและถึงแกกรรม ระหวางป
89
61
28
สมาชิกโอนยายระหวางป
6
2
4
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4,775
2,948
1,827
(2) สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สมาชิกเขาใหมระหวางป
สมาชิกลาออกระหวางป
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
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จํานวน
(คน)
371
93
33
431

ชาย (คน) หญิง (คน)
158
35
17
176

213
58
16
255

3.4 รายงานผลการดําเนิ นงานของศู นยประสานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะหส มาชิ ก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจําป 2561
สมาคม สสอ.รท และสส.ชสอ. ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศและ
ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งขอบังคับและระเบียบ
ตางๆของสมาคม ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
2. กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ที่ออกตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
3. ขอบังคับของสมาคมฯ ที่ออกตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 และตาม
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตางๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญและสงนายทะเบียนทองที่ เพื่อใหความเห็นชอบและรับจดทะเบียนแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอบังคับ ตามมาตรา 16 วรรค 2 แหงพรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
4. ระเบียบตางๆของสมาคมที่ออกตามกฏกระทรวงและประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
5. ระเบียบตางๆ ที่สมาคมกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 “มาตรา 4 การฌาปนกิจสงเคราะห หมายความวา
กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเขารวมกันเพื่อทําการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ หรือจัดการศพ
และสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเขารวมกันนั้น ซึ่งถึงแกความตาย และมิไดประสงค
จะหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน ”
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัตินี้
สสอ.รท. และ สส.ชสอ. คืออะไรและเพื่อใคร
สสอ.รท. และ สส.ชสอ. คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนสวัสดิการของ
สมาชิกสหกรณ เปนการชวยเหลือสมาชิกในการจัดการศพ ชวยสงเคราะหครอบครัวสมาชิก ชวยเหลือ
ผูค้ําประกันไมตองรับภาระชําระหนีส้ หกรณแทน รวมทั้งชวยสหกรณมิใหมีหนี้เสีย
สมาคม สสอ.รท. ไดจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และ
ไดแกไขขอบังคับในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ โดยเปดโอกาสใหคูสมรส บิดา มารดา บุตร รวมถึง
บุตรบุญธรรมของสมาชิกและเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่มิไดเปนสมาชิกสหกรณ รวมทั้งผูท่ีเปน
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยสวนราชการอื่นไดมีโอกาสสมัครเปนสมาชิกสมทบของสมาคมดวย
1. ในป 2561 สมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ. ได เ ป ด รั บ สมั ค รสมาชิ ก ทุ ก เดื อ น
ในสวนของศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีผูสมัคร ดังนี้
สมาคม
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม
สสอ.รท.
17
12
28
สสอ.ชสอ.
12
1
13
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2. จํานวนเงินสงเคราะหลวงหนา คาสมัคร คาบํารุงรายป ที่ศูนยประสานงานสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด เรียกเก็บจากสมาชิกและโอนใหสมาคม ในป 2561 มีดังนี้
สมาคม

จํานวนสมาชิกเดิม
ณ 30 ธค.60

สสอ.รท.
สส.ชสอ.

1,267
441

สมาชิกสมัครใหม
ในป 2561

28
13

รวม

1,295
454

เงินสงเคราะหลว งหนา
โอนใหสมาคม

6,161,910
2,178,740

3. จํานวนเงินสงเคราะหครอบครัวที่สมาคมสสอ.รท. และสส.ชสอ. จายในป 2561ให
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ที่เสียชีวิต มีดังนี้
สมาคม

สสอ.รท.
สส.ชสอ.

จํานวน
สมาชิก
ที่เสียชีวิต

15
4

จํานวนเงินที่
ทายาทไดรับสุทธิ์

8,662,580.29
2,310,015.73

จํานวนเงินทีศ่ นู ย
ประสานงานไดรับ

หมายเหตุ

135,054.38 1. สมาชิกสมาคม สสอ.รท.ที่เสียชีวิตใน
48,009.00 เดือนพฤศจิกายน 2561 และธันวาคม 2561
จํานวน 5 ราย ทางสมาคมจะจายเงิน
สงเคราะหครอบครัวในเดือนมกราคม 2562
และกุมภาพันธ 2562 และสมาชิกขอรับคา
จัดการศพไปแลว 2 รายๆละ 600,000 บาท
2. เงินสงเคราะหครอบครัวที่สมาคมจาย
ในป 2561 ทายาทสมาชิกบางราย ไดนํามา
ชําระหนี้สหกรณ จํานวน 927,037.61 บาท
ทําใหสหกรณไมมีหนี้เสียเปนการสรางความ
มั่นคงใหสหกรณ

4. จํานวนเงินคาดําเนินการที่ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ไดรับจาก สสอ.รท. และสส.ชสอ. ในป 2561 และทางศูนยประสานงานใหเปนรายไดของสหกรณไดโอน
ประกอบดวย
สสอ.รท.
1. สมาชิกเกา
เงินคาบํารุงรายป รายละ 10 บาท จํานวน 1,267 ราย = 12,670.00 บาท
2. สมาชิกใหม
- คาสมัคร รายละ 10 บาท จํานวน 28 ราย
= 280.00 บาท (รอโอน)

- คาบํารุงรายป รายละ 10 บาท จํานวน 28 ราย = 280.00 บาท (รอโอน)
3. คาดําเนินการที่สมาคมจัดสรรให (1.5%)
= 135,054.38 บาท
รวม
= 148,284.38 บาท
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สส.ชสอ.

1. สมาชิกเกา
เงินคาบํารุงรายปรายละ 10 บาท จํานวน 441 ราย = 4,410.00 บาท
2. สมาชิกใหม
- คาสมัคร รายละ 10 บาท จํานวน 13 ราย = 130.00 บาท (รอโอน)
- คาบํารุงรายป รายละ 10 บาท จํานวน 13 ราย = 130.00 บาท (รอโอน)
3. คาดําเนินการที่สมาคมจัดสรรให (2%)
= 48,009.00 บาท
รวม
= 52,679.00 บาท
รวมเปนเงิน = 200,963.38 บาท
ในป 2561 ทางศูนยประสานงานไดโอนเงินรายไดในสวนของคาสมัครและคาบํารุงรายป ตั้งแต
ป 2554-2560 หลังจากหักคาใชจายแลวจํานวน 111,623.20 บาท ใหสหกรณฯ ทําใหสหกรณไดรับเงิน
จากศูนยประสานงานในป 2561 จํานวน 311,766.58 บาท
รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตตั้งแตเดือนตุลาคม 2560-ตุลาคม 2561 ที่ไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวจาก
สมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ.แลว
สสอ.รท. จํานวน 15 ราย
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายสํารวย อินตรา
นายสุชิน โกมล
นายอุดร กัสนุกา
นายเฉลิม หอยสกุล
นายธวัชชัย เล็กดี
นายนภดล คนขยัน
นายสุริยะ สงใย
นายวิสิทธิ์ เรณูนวล
น.ส.กานดา อุศุภการี
นายวิรัชร อินทรประสงค
นางสุภาพร ทองจันทร
นายสวอง สุขสมรัมภ
นายเอกพจน เจริญศิริวงศธนา
นางศาสินี คลายบาง
นายสมวงษ จิตรธรรม

วดป.
เงินสงเคราะห
หักคา
ที่เสียชีวิต ตามประกาศ ดําเนินการ4%

สมาคม
2.5%

3 ตค.60
31 ตค.60
21 พย.60
1 มค.61
1 มค.61
28 กพ.61
31 มีค.61
3 เมย.61
11 พค.61
12 พค.61
7 มิย.61
11 กค.61
23 กค.61
20 สค.61
9 สค.61

14,990.04
14,990.04
15,000.00
15,000.00
15,000.00
14,996.76
15,010.34
15,012.44
15,014.33
15,014.33
15,012.00
15,015.04
15,012.65
15,012.65
15,010.04

600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,164.07
600,413.61
600,497.64
600,573.21
600,573.21
600,480.16
600,601.60
600,506.14
600,506.14
600,401.69

23,984.06
23,984.06
24,000.00
24,000.00
24,000.00
23,994.81
24,016.54
24,019.90
24,022.93
24,022.93
24,019.20
24,024.06
24,020.24
24,020.24
24,016.07

ศูนย
ประสานงาน
1.5%
8,994.62
8,994.62
9,000.00
9,000.00
9,000.00
8,998.05
9,006.20
9,007.46
9,008.60
9,008.60
9,007.20
9,009.02
9,007.59
9,007.59
9,006.03

ทายาท
ไดรับสุทธิ์

สมาค
มจาย
เพิ่ม

574,870.08
574,870.08
575,709.70 16.69
576,132.70 24.26
579,689.30 167.11
578,239.67
578,444.79
578,841.90
578,598.00
579,396.17
578,146.91
577,856.44
577,486.40
577,386.40
576,911.75

หมายเหตุ
1. สมาคม ไดโอนเงินสงเคราะหครอบครัวเพิ่มใหสหกรณเพื่อจายใหสมาชิกลําดับที่ 3,4 และ 5 แลว
และทางสหกรณไดโอนใหทายาทสมาชิกลําดับที่ 5 แลว
2. สมาชิก สสอ.รท.ที่เสียชีวิตและแจงสมาคมในเดือนพฤศจิกายน 2561 คือ
นายสมศั ก ดิ์ พุ ฒ ซ อ น และนายสั นติ แฝงสี พล จะได รั บเงิ น สงเคราะห ครอบครั ว ประมาณเดื อนมกราคม 2562
สวนสมาชิกที่เสียชีวิตและแจงสมาคมในเดือนธันวาคม 2561 คือ นางสุชาดา พวงทอง นายสุนทร แกวตีน และนายเดน คําชมพู
จะไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวประมาณเดือนกุมภาพันธ 2562
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สส.ชสอ. จํานวน 4 ราย
ลําดับ
1
2
3
4

นายสํารวย
นายธวัชชัย
นายวิสิทธิ์
นางสุภาพร

ชื่อ-สกุล

วดป.
ที่เสียชีวติ

อินตรา
เล็กดี
เรณูนวล
ทองจันทร

3 ตค.60
1 มค.61
3 เมย.61
7 มิย.61

เงิ น สงเคราะห หักคาดําเนินการ
ตามประกาศ
2%
600,164.00
600,000.00
600,127.00
600,219.00

24,006.00
24,000.00
24,004.00
24,008.00

สมาคม 2%
12,003.00
12,000.00
12,002.00
12,004.00

ศูนย
ประสานงาน
1.5%
12,003.00
12,000.00
12,002.00
12,004.00

ทายาท
ไดรับสุทธิ์
576,495.00
575,588.86
579,296.71
578,635.16

ในป 2562 สมาคม สสอ.รท. และสมาคม สส.ชสอ. จะ รับสมาชิกที่อายุตั้งแตบรรลุนิตภาวะจนถึง 56 ป
(เกิดในป 2506-2507) โดยรับสมัครทุกเดือน ดังรายละเอียดดังนี้
สมาคม สสอ.รท.
รอบที่
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
1/2563
2/2563

กําหนดวันรับสมัคร
(สสอ.รท)
2-30 ม.ค. 2562
1-28 ก.พ. 2562
4-29 มี.ค. 2562
1-30 เม.ย. 2562
1-31 พ.ค. 2562
3-28 มิ.ย. 2562
1-31 ก.ค. 2562
1-30 ส.ค. 2562
2-30 ก.ย. 2562
1-31 ต.ค. 2562
1-29 พ.ย. 2562
2-30 ธ.ค. 2562

สมาคม สสอ.ชสอ.

รอบที่
3/2562
4/2562
5/2562
6/2562
7/2562
8/2562
9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
1/2563
2/2563

กําหนดวันรับสมัคร
(สส.ชสอ.)
1-31 ม.ค. 2562
1-28 ก.พ. 2562
1-31 มี.ค. 2562
1-30 เม.ย. 2562
1-31 พ.ค. 2562
1-30 มิ.ย. 2562
1-31 ก.ค. 2562
1-31 ส.ค. 2562
1-30 ก.ย. 2562
1-31 ต.ค. 2562
1-30 พ.ย. 2563
1-31 ธ.ค. 2563
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สมาคมรับเปนสมาชิก
1 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562
1 พฤษภาคม 2562
1 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
1 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563
1 กุมภาพันธ 2563

สมาคมรับเปนสมาชิก
1 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562
1 พฤษภาคม 2562
1 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
1 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563
1 กุมภาพันธ 2563

รับทราบ
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อายุผูสมัคร
(ป)

เกิดป พ.ศ.

56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป

2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507

อายุผูสมัคร
(ป)

เกิดป พ.ศ.

56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป
56 ป

2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507
2506 - 2507

คาสมัคร/คาบํารุง/
เงินสงเคราะห
ลวงหนา (บาท)
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
4,540.00
คาสมัคร/
คาบํารุง/
เงินสงเคราะห
ลวงหนา (บาท)
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00

หมายเหตุ
ผูสมัคร/ศูนยประสานงานตอง
ส งใบรั บรองแพทย ฉบั บจริ ง
และใบรั บรองสุ ขภาพตนเอง
ใหสมาคมกอนวันพิจารณารับ
เป นสมาชิ กไม น อยกว า 15
วัน

หมายเหตุ
ผูสมัคร/ศูนยประสานงานตอง
ส งใบรั บรองแพทย ฉบั บจริ ง
และใบรั บรองสุ ขภาพตนเอง
ใหสมาคมกอนวันพิจารณารับ
เป นสมาชิ กไม น อยกว า 15
วัน

3.5 สมาชิกสหกรณตัวอยาง ประจําป 2561
นายสมโภชน กริบกระโทก
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อประชุมสมาชิกสหกรณฯ สัญจรมา
เปนเวลาหลายป โดยมีวัตถุป ระสงคสําคัญคือการเผยแพรขอมูลในดานตางๆ ของสหกรณฯ เพื่อให
สมาชิกมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณฯ ของเรามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ในประเด็นตางๆ กับสมาชิก นอกจากนี้ก็เพื่อรับทราบความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อันจะนําไปสู
การพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของสหกรณฯ ในโอกาสตอไป
สําหรับป 2561 คณะอนุกรรมการดานการศึกษาและประชาสัมพันธ ของสหกรณฯ ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจกรรมดังกลาวไดดําเนินการจัดสัมมนาสมาชิกจํานวน 6 ครั้ง โดยจัดสัมมนาในกรุงเทพ
จํานวน 2 ครั้งและตามภูมิภาคตางๆ อีก 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้รวมจํานวนผูรวมการประชุมสัมมนา
จํานวนถึงประมาณ 516 คน
ควบคูไปกับ การจัด การสัมมนา คณะผูดําเนินการยัง เพิ่ม กิจกรรมการเยี่ยมเยียนพบปะกับ
สมาชิกเปนรายบุคคลในแตละจังหวัดที่จัดการสัมมนาอีกดวย ( นับเปนปที่ 2 ) โดยปน้ีไดเยี่ยมเยียน
สมาชิกใน 4 จังหวัดขางตนคือกระบี่ ระยอง อุดรธานีและนครนายก จํานวนรวมถึง 12 คน ในจํานวนสมาชิก
12 คน ที่คณะผูดําเนินการไดไปเยี่ยมเยียนมานั้น คณะผูดําเนินการไดคัดเลือกให นายสังเวียน ไตเมฆ
และนางปดสา งามยิ่ง เปนสมาชิกสหกรณฯ ตัวอยางประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

นายสังเวียน ไตเมฆ อายุ 72 ป สมาชิกหมายเลข 4739
อายุ ส มาชิ ก 25 ป เ ศษ อยู บ า นเลขที่ 137 ม.3
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก อดีตลูกจางประจําของ
สํานั กงานประมงจั งหวั ดนครนายก นายสั งเวี ยน ไต เมฆ
ในช วงที่ ปฏิ บัติร าชการอยู ในกรมประมงมี ความวิ ริย ะ
อุตสาหะเปนอยางมาก ไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา
และผู รวมงานมาโดยตลอด ในด านของการเป นสมาชิ ก
สหกรณนับวาเปนสมาชิกที่ดี มีวินัยในการดําเนินชีวิต
เปนอยางยิ่ง มีความประหยัด อดออม ครอบครัวมีความ
อบอุ น อยู อย างพอเพี ยงมาโดยตลอด แม จะกู เงิ นจาก
สหกรณไมบอยนัก แตก็ใหความสนใจมารวมกิจกรรม
การประชุมใหญสามัญประจําปที่กรมประมงเปนประจํา
ทุ กป ทุ กป ป จจุ บั นหลั งจากเกษี ยณอายุ ราชการมาแล ว ก็
ไมไดกูเงินอีกเลย หลังจากเกษียณแลวไมมีหนี้สินวาจะ
กับสหกรณฯ สถาบันการเงินหรือที่แหงใดนับเปนตัวอยาง
ของการเปนสมาชิกสหกรณฯ และตัวอยางในการดําเนิน
ชีวิตที่ดีเปนอยางยิ่ง

จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

นางปดสา งามยิ่ง อายุ 61 ปเศษ สมาชิกหมายเลข 3063
อายุ ส มาชิ ก 29 ป เ ศษ อยู บ า นเลขที่ 99/39 ม.4
ต.หนองขอนกวาง อ.เมือง จ.อุดรธานี อดีตเปนประมง
อําเภอเพ็ญ (เจาพนักงานประมงอาวุโส) ของสํานักงาน
ประมงจังหวัด อุดรธานี นางปดสา งามยิ่งเปนอีกทาน
หนึ่งที่ในชวงปฏิบัติราชการอยูในกรมประมง มีความวิริยะ
อุตสาหะเปนอยางมาก ไดรับคําชมเชย จากผูบังคับบัญชา
และผูรวมงานมาโดยตลอดเชนกัน ในดานของการเปน
สมาชิกสหกรณนับวาเปนสมาชิกที่ดี มีวินัยในการดําเนิน
ชี วิ ตเป นอย างยิ่ ง มี ความประหยั ด อดออม ครอบครั ว
มีความอบอุน อยูอยางพอเพียงมาโดยตลอด แมจะกู
เงิ น จากสหกรณ หลายครั้ ง แต ก็ เ ป น ไปเพื่ อ การสร า ง
ครอบครั ว และเพื่ อ การศึ ก ษาของบุ ต รทั้ ง 2 คน
ทานปดสา ลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุราชการ
ป เ ศษ โดยได มี เ คลี ย ร ห นี้ สิ น กั บ สหกรณ ฯ จนหมด
ปจจุบันหลังจากเกษียณอายุราชการมาแลวก็ไมไดกูเงิน
อีกเลย ทั้งจากสหกรณฯ หรือสถาบันการเงินหรือแหลง
ทุนใดๆ มีบาน ที่ดิน รถยนตฯ เปนของตนเอง มีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี นั บเปนตั วอยา งของการเป นสมาชิ กสหกรณ ฯ
และตัวอยางในการดําเนินชีวิตที่ดีเปนอยางยิ่งเชนกัน
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจําป 2561
ผูสอบบัญชี
ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดคัดเลือกและวาจาง
นางชวลิต ศาสนนันทน ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1594 จากหางหุนสวนจํากัด ธนสารการบัญชี
และคณะเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2561 นั้น
ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 ซึ่งในปนี้สหกรณฯ มี
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
862,291,032.01 บาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน
2,523,706,512.88 บาท
รวมสินทรัพย
3,385,997,544.89 บาท
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
1,524,508,652.31 บาท
หนี้สินไมหมุนเวียน
10,707,490.00 บาท
รวมหนี้สิน
1,535,216,142.31 บาท
ทุนของสหกรณ
1,850,781,402.58 บาท
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ
3,385,997,544.80 บาท
ผลการดํ าเนิ นงานของสหกรณ ในป 2561 มี รายได 170,600,798.36 บาท มี
คาใชจายดอกเบี้ยและคาใชจายในการดําเนินงาน 61,063,096.80 บาท และมีกําไรสุทธิ 109,537,701.56 บาท
(ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจําป 2561
มติที่ประชุม
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อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2561
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมงจํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขา พเจา ได ป ฏิบั ติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี และระเบีย บนายทะเบีย นสหกรณ ความ
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาพิจารณาวาไมมีเรื่องสําคัญในการตรวจสอบที่ตอง
สื่อสารในรายงานของขาพเจา
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานีโ้ ดยถูกตอง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนือ่ ง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีทมี่ ีเรื่องดังกลาว และการ
ใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ
หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถื อวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลว า
รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช งบ
การเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ (ถามี) ในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาพิจาณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันเพื่อกําหนดเปน “เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ” ซึ่งถามี ขาพเจาจะ
อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอ
สาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา
เพราะการกระทําดังกลาว สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่
ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใชดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

•

•
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความ
เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลั ก ฐาน การตั้ ง ใจละเว น การแสดงข อ มู ล การแสดงข อ มู ล ที่ ไ ม ต รงตามข อ เท็ จ จริ ง หรื อ การ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ
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•

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณใน
การดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได รับจนถึง วันที่ ในรายงานของผู สอบบัญชี ของขาพเจา อย างไรก็ต าม เหตุ การณหรื อ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควร

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ลายมือชื่อ

(นางสาวชวลิต ศาสนนันทน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1594

66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันที่ 15 มกราคม 2562
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หนังสือรับรองของสหกรณ
15 มกราคม 2562
เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ตามที่ทานไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมใหญใหมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2561 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอง
ตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไมเพียงใด นั้น
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ที่นําเสนอเพื่อการตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควรจะ
เปนดังตอไปนี้
1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินที่นําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลวคือ
2.1 บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของที่มีทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใด ๆ เกิดขึ้น โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญ
ตองบการเงิน
4. สหกรณฯ ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
ขอบังคับหรือกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยทั้งหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระ
ผูกพันธและขอผูกมัดใดๆ ในทรัพยสินของสหกรณเวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตาง ๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน
8. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งจะตองนํามาปรับปรุงงบการเงินและเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

(นายสมศักดิ์ เขตสมุทร)
กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
เงินฝากสหกรณอื่น
3
เงินใหกูยืมระยะสั้น
5
ลูกหนี้ระยะสั้น
6
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
7
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
4
เงินใหกูยืมระยะยาว
5
ลูกหนี้ระยะยาว
6
เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในอาคารระหวางกอสราง
เงินประกัน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป2561
บาท

ป2560
บาท

61,492,799.51
510,159,896.68
281,303,665.50
257,862.00
9,076,808.32
862,291,032.01

56,944,790.77
480,170,120.01
280,186,220.00
368,772.00
5,441,027.01
823,110,929.79

1,057,436,100.00
1,459,747,975.03
4,999,626.24
213,711.61
1,290,000.00
19,100.00
2,523,706,512.88
3,385,997,544.89

705,675,000.00
1,570,030,463.49
5,915,437.05
293,970.04
19,100.00
2,281,933,970.58
3,105,044,900.37
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุ
8
9
10

11
12

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

305,000,000.00
1,217,699,389.64
1,809,262.67
1,524,508,652.31

145,000,000.00
1,191,070,377.53
2,626,820.21
1,338,697,197.74

10,707,490.00
10,707,490.00
1,535,216,142.31

10,931,790.00
10,931,790.00
1,349,628,987.74

1,533,912,130.00
158,674,217.12
34,639,753.90
14,017,600.00
109,537,701.56
1,850,781,402.58
3,385,997,544.89

1,451,211,290.00
147,347,947.26
29,511,503.29
16,256,500.00
111,088,672.08
1,755,415,912.63
3,105,044,900.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลงชื่อ
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(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม ลิ่มพานิช)
เลขานุการ
วันที่ 15 มกราคม 2562
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจาย-ชส.ธนกิจไทยไถถอนกอนครบกําหนด
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ
คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือนและคาจาง
คาบําเหน็จเจาหนาที่
เงินชดเชยเจาหนาที่ลาออก
คาครองชีพ
คาประกันสังคม
คาสวัสดิการเจาหนาที่
คาการศึกษาบุตร
คารักษาพยาบาล (ครอบครัว)
คาตรวจสุขภาพประจําป
คาลวงเวลา

บาท

ป 2561

%

บาท

ป 2560

%

120,996,896.19
18,196,009.31
31,061,376.28
170,254,281.78

71.07
10.69
18.24
100.00

129,522,630.07
20,665,773.51
17,537,034.05
167,725,437.63

77.22
12.32
10.46
100.00

32,230,098.98
7,986,735.32
0.00
40,216,834.30
130,037,447.48

18.93
4.69
0.00
23.62
76.38

33,160,264.65
3,294,816.11
3,045,260.23
39,500,340.99
128,225,096.64

19.77
1.96
1.82
21.73
76.45

14,400.00
9,300.00
311,766.58
11,050.00
346,516.58

0.01
0.01
0.18
0.01
0.20

15,900.00
6,900.00
334,278.14
39,901.02
396,979.16

0.01
0.00
0.20
0.02
0.24

5,839,944.40
1,014,290.00
0.00
72,000.00
133,744.44
60,000.00
50,000.00
167,335.00
0.00
300,520.00

3.43
0.60
0.00
0.04
0.01
0.04
0.03
0.10
0.00
0.18

5,547,764.37
1,047,440.00
427,100.00
74,000.00
126,212.50
60,000.00
25,000.00
116,503.90
2,530.00
224,530.00

3.31
0.62
0.00
0.04
0.08
0.04
0.01
0.07
0.00
0.13
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน
คาดูแลรักษาครุภัณฑ
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คารับรอง
คาใชจายในการเลือกตั้ง
คาใชจายในการประชุมใหญ
คาไปรษณียากร
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาบริการรับ - สงเงินสด
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ
คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาตรวจสอบกิจการ
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาของใชสํานักงาน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
คาอบรมและสัมมนา
คาใชจายศูนยประสานงานณป.
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
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บาท

ป 2561

%

บาท

ป 2560

%

131,758.71
150,133.29
187,459.11
47,075.30
11,197.00

0.08
0.09
0.11
0.03
0.01

146,778.64
143,350.81
155,678.32
44,731.86
42,580.80

0.09
0.07
0.09
0.03
0.03

6,185,000.00

3.63

3,000,000.00

1.79

280,600.00
48,412.00
130,000.00
3,611,522.00
132,653.00
134,880.32
31,911.00
121,500.00
558,000.00
75,700.00
90,000.00
80,000.00
174,588.39
280,556.00
246,454.00
1,815.79
379,228.30
50,885.50
67,098.95
20,846,262.50
109,537,701.56

0.16
0.03
0.08
2.12
0.08
0.08
0.02
0.07
0.33
0.04
0.05
0.05
0.10
0.16
0.14
0.00
0.22
0.03
0.04
12.17
64.34

268,400.00
24,781.50
176,800.00
3,649,977.00
106,654.00
64,542.80
31,263.55
121,000.00
543,785.56
81,100.00
80,000.00
80,000.00
202,797.45
176,362.91
206,657.26
1,815.79
429,447.51
0.00
103,817.19
17,533,403.72
111,088,672.08

0.16
0.01
0.11
2.18
0.06
0.04
0.02
0.07
0.32
0.05
0.05
0.05
0.12
0.11
0.12
0.00
0.26
0.00
0.06
8.78
66.23

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ป 2561
บาท
%

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น
รวมดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก
รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยคม
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปตท.
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ช.การชาง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.การบินไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบทาโกร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร ธกส.
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ.
ผลตอบแทนจากการถือหุน ชส.ธนกิจไทย
รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

บาท

ป 2560

%

120,996,896.19
176,426.31
18,019,684.84
139,193,007.34

71.07
0.10
10.58
81.76

129,522,630.07
157,456.38
20,150,180.14
149,830,266.59

77.22
0.09
12.01
89.33

2,258,547.94
234,000.00
200,000.00
1,615,454.78
2,043,013.71
756,000.01
3,660,999.91
612,673.98
155,000.01
1,012,126.02
387,000.00
1,845,743.02
211,000.00
179,490.42
689,884.93
1,139,880.85
535,262.46
1,512,400.00
337,000.00
310,849.32
3,015,041.10
304,832.88
857,363.01
1,372,972.60
1,163,356.16
1,163,356.16
959,999.95
759,999.99
363,846.57
1,384,280.50
20,000.00
31,061,376.28
170,254,281.78

1.33
0.14
0.12
0.95
1.20
0.44
2.15
0.36
0.09
0.59
0.23
1.08
0.12
0.11
0.41
0.67
0.31
0.89
0.20
0.18
1.77
0.18
0.50
0.81
0.68
0.68
0.56
0.45
0.21
0.81
0.01
18.24
100.00

1,531,383.57
234,641.10
200,547.94
1,057,131.49
633,731.51
758,071.23
3,432,249.32
482,000.00
155,424.67
1,026,323.28
388,060.28
1,633,465.21
211,578.08
169,682.20
612,602.74
106,964.39
312,967.68
505,284.38
151,419.18
97,671.23
1,008,986.30
72,460.27
9,000.00
0.00
0.00
0.00
778,652.00
759,999.99
0.00
1,514,873.00
50,000.00
17,895,171.04
167,725,437.63

0.91
0.14
0.12
0.63
0.38
0.45
2.05
0.29
0.09
0.61
0.23
0.97
0.13
0.10
0.37
0.06
0.19
0.30
0.09
0.06
0.60
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.46
0.45
0.00
0.90
0.03
10.67
100.00
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย
จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดง
รายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได
การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย

ป 2561
บาท
2,598.77

ป 2560
บาท
2,130.13

51,587.75
61,438,612.99
61,492,799.51

8,194.00
56,934,466.64
56,944,790.77

ป 2561
บาท
เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน
49,532.58
เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
10,364.10
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
290,000,000.00
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
100,000.00
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
50,000,000.00
เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด
80,000,000.00
เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
90,000,000.00
รวม
510,159,896.68
- เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 59,896.68 บาท และเงินฝากประเภทประจํา
จํานวน 510,100,000.00 บาท

ป 2560
บาท
59,873.03
10,246.98
250,000,000.00
100,000.00
50,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
480,170,120.01

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวม
3. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. เงินลงทุน ประกอบดวย

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตร ธกส.
- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
- หุนกู บมจ.ไทยคม
- หุนกู บมจ.ปตท.
- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
- หุนกู บมจ.ช.การชาง
- หุนกู บมจ.การบินไทย
- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป
- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร
- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
- หุนกู บมจ.เบทาโกร
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน
- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1
- หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม

มูลคายุติธรรม

ป 2561
บาท

30,564,000.00
20,394,000.00
20,584,000.00
61,847,000.00
5,247,500.00
5,207,000.00
99,774,000.00
44,880,000.00
20,550,500.00
102,972,500.00
20,099,000.00
4,974,500.00
40,414,000.00
10,165,000.00
54,072,800.00
5,344,000.00
5,124,500.00
20,414,000.00
51,276,500.00
17,035,700.00
44,696,800.00
10,125,000.00
104,612,800.00
9,969,000.00
9,789,000.00
45,420,000.00
63,819,500.00
50,310,000.00
50,335,000.00
1,030,017,600.00

ราคาทุน

30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
60,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00
45,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
53,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
44,000,000.00
10,000,000.00
102,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
45,000,000.00
65,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
1,016,000,000.00
14,017,600.00
1,030,017,600.00

มูลคายุติธรรม

ป 2560
บาท

0.00
0.00
0.00
62,485,000.00
5,367,000.00
5,374,000.00
20,429,000.00
45,247,500.00
20,504,000.00
104,838,500.00
20,228,000.00
4,997,500.00
20,424,000.00
9,955,000.00
54,668,900.00
5,301,000.00
5,226,500.00
20,708,000.00
5,137,500.00
17,255,000.00
44,505,600.00
10,328,000.00
102,070,000.00
10,127,000.00
10,030,000.00
15,049,500.00
0.00
0.00
0.00
620,256,500.00
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ราคาทุน
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
45,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
53,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
17,000,000.00
44,000,000.00
10,000,000.00
100,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
604,000,000.00
16,256,500.00
620,256,500.00
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. เงินลงทุน (ตอ) ประกอบดวย

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตร ธกส.
- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
- หุน บมจ.สหประกันชีวิต
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว

มูลคายุติธรรม

ป 2561
บาท

ราคาทุน

0.00
0.00
26,118,500.00
100,000.00
1,000,000.00
200,000.00
27,418,500.00
1,057,436,100.00

มูลคายุติธรรม

ป 2560
บาท

ราคาทุน
38,000,000.00
20,000,000.00
26,118,500.00
100,000.00
1,000,000.00
200,000.00
85,418,500.00
705,675,000.00

ขอผูกพัน
1) หุนกูที่ระบุวาผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกําหนดไถถอนได
1. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล ออกวันที่ 30 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2565 จํานวน 10.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 26 พ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดป 2567 จํานวน 20.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 03 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 15.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ ออกวันที่ 10 พ.ย. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2569 จํานวน 10.00 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร ออกวันที่ 08 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 23.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพณิชย ออกวันที่ 08 ก.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2566 จํานวน 40.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บีทีเอสกรุปโฮลดิ้งส ออกวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2570 จํานวน 15.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ออกวันที่ 15 มี.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 50.00 ลานบาท
2) หุนกูที่กําหนดการทยอยคืนเงินตนเปนรายปจนครบอายุ
1. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 50.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 50.00 ลานบาท
3) เงินลงทุน จํานวน 541.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น
จํานวน 492.00 ลานบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รวมวงเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 500.00 ลานบาท
1. พันธบัตร ธกส. จํานวน 20.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป จํานวน 5.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 50.00 ลานบาท
13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 50.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.ไทยคม จํานวน 5.00 ลานบาท
14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 4.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.ปตท. จํานวน 5.00 บาท
15. หุนกู บมจ.เบทาโกร จํานวน 10.00 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 20.00 ลานบาท
16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย จํานวน 102.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 5.00 บาท
17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 10.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวน 50.00 ลานบาท
18. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 30.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง จํานวน 20.00 ลานบาท
19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน จํานวน 10.00 ลานบาท
9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํานวน 20.00 ลานบาท
20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 20.00 ลานบาท
10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 10.00 ลานบาท
21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 50.00 ลานบาท
11. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 30.00 ลานบาท
22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 15.00 ลานบาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. เงินลงทุน (ตอ) ประกอบดวย
ขอผูกพัน (ตอ)
4) เงินลงทุน จํานวน 200.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
1. พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 30.00 ลานบาท
5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล จํานวน 5.00 บาท
2. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 15.00 บาท
6. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํานวน 20.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวน 50.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด จํานวน 17.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 23.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 40.00 ลานบาท
5) เงินลงทุนในหุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํานวน 5.00 ลานบาท ครบกําหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ วันที่ซื้อ หุนกูไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A- ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือการลงทุน
อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 โดย ณ วันสิ้นป หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือลดลงอยูในระดับ BBB+
5. เงินใหกูยืม ประกอบดวย

เงินใหกูยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูออมสิน
ลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห
เงินใหกูยืม - สุทธิ
6. ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

ลูกหนี้อื่น
รวม
7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เครื่องเขียนแบบพิมพ
ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ
คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา
รวม

ระยะสั้น

ป 2561
บาท

29,531,970.00
3,877,430.00
247,668,062.75
216,822.75
9,380.00
281,303,665.50

0.00
1,538,124.25
1,456,779,105.39
1,430,745.39
0.00
1,459,747,975.03

ป 2561
บาท

ระยะสั้น
257,862.00
257,862.00

ระยะยาว

ระยะยาว
4,999,626.24
4,999,626.24

ระยะสั้น

ป 2560
บาท

25,119,319.25
10,652,367.50
244,414,533.25
0.00
0.00
280,186,220.00

ระยะยาว

0.00
5,742,613.75
1,564,287,849.74
0.00
0.00
1,570,030,463.49

ป 2560
บาท

ระยะสั้น
368,772.00
368,772.00

ระยะยาว
5,915,437.05
5,915,437.05

ป 2561
บาท
143,238.00
403,983.56
1,204,466.30
7,225,120.46
100,000.00
9,076,808.32

ป 2560
บาท
67,640.00
446,115.07
603,465.09
4,263,806.85
60,000.00
5,441,027.01
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
รวม

ป 2561
บาท
205,000,000.00
100,000,000.00
305,000,000.00

ป 2560
บาท
80,000,000.00
65,000,000.00
145,000,000.00

ในป 2561
1) สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 8.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป
โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมมียอดคงเหลือ
2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
MMR ตอป โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 205.00 ลานบาท ประกอบดวย
- เลขที่ 134/2560 วันที่ออกตั๋ว 12 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 11 ม.ค. 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 12 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 11 ม.ค. 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 19 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 18 ม.ค. 2562 จํานวน 30.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 9 พ.ย. 2561 วันครบกําหนด 8 ก.พ. 2562 จํานวน 35.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 16 พ.ย. 2561 วันครบกําหนด 15 ก.พ 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 21 พ.ย. 2561 วันครบกําหนด 21 ก.พ 2562 จํานวน 30.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 19 ธ.ค. 2561 วันครบกําหนด 19 มี.ค. 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 21 ธ.ค. 2561 วันครบกําหนด 19 มี.ค. 2562 จํานวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 510.45 ลานบาท ประกอบดวย
1. พันธบัตร ธกส. จํานวน 20.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป จํานวน 4.75 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 47.50 ลานบาท
13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 47.50 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.ไทยคม จํานวน 4.50 ลานบาท
14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 3.80 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.ปตท. จํานวน 4.75 ลานบาท
15. หุนกู บมจ.เบทาโกร จํานวน 9.50 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 18.00 ลานบาท
16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย จํานวน 96.90 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 4.75 ลานบาท
17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 9.50 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวน 45.75 ลานบาท
18. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 27.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง จํานวน 19.00 ลานบาท
19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน จํานวน 9.50 ลานบาท
9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํานวน 19.00 ลานบาท
20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 19.00 ลานบาท
10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 9.50 ลานบาท
21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 47.50 ลานบาท
11 .หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 28.50 ลานบาท
22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 14.25 ลานบาท
3) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วงเงิน 200.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
MMR ตอป โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 100.00 ลานบาท ประกอบดวย
- เลขที่ 134/2560 วันที่ออกตั๋ว 26 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 25 ม.ค. 2562 จํานวน 50.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
- เลขที่ 134/2560 วันที่ออกตั๋ว 26 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 25 ม.ค. 2562 จํานวน 50.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป
จํานวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 200.00 ลานบาท ประกอบดวย
1. พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 30.00 ลานบาท
5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล จํานวน 5.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 15.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํานวน 20.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวนเงิน 50.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด จํานวน 17.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 23.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 40.00 ลานบาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รวม
เงินรับฝาก - สหกรณอื่น
เงินรับฝากออมทรัพย
รวมเงินรับฝาก
10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินรอจายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันสังคมคางจาย
คาใชจายคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
คาตรวจสอบกิจการคางจาย
เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ)
รวม
11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน
รวม
12. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

1,127,765,696.93
89,862,540.38
1,217,628,237.31

97,763,426.33
1,093,225,543.07
1,190,988,969.40

71,152.33
1,217,699,389.64

81,408.13
1,191,070,377.53

ป 2561
บาท
1,553.50
1,374,363.94
35,808.00
11,994.00
94,213.83
90,000.00
80,000.00
121,329.40
1,809,262.67

ป 2560
บาท

ป 2561
บาท
11,415,700.00
6,037,071.25
8,286,982.65
8,900,000.00
34,639,753.90

ป 2560
บาท
5,853,200.00
6,471,320.64
8,186,982.65
9,000,000.00
29,511,503.29

ป 2561
บาท
16,256,500.00
(2,238,900.00)
14,017,600.00

ป 2560
บาท
216,000.00
16,040,500.00
16,256,500.00

0.00
1,956,930.39
17,211.71
9,600.00
455,684.00
80,000.00
80,000.00
27,394.11
2,626,820.21

13. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
คาใชจายคางจาย
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
คาวัสดุสํานักงานใชไป
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดจายลูกหนี้อื่น
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น
เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน
เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
เงินสดรับรายไดคางรับ
เงินรอจายคืน
เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ)
ภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

109,537,701.56

111,088,672.08

131,758.71
1,014,290.00
276,207.83
60,000.00
(8,833,570.32)
67,640.00
102,254,027.78

146,978.64
1,047,440.00
625,284.00
100,000.00
(5,313,387.01)
72,290.00
107,767,277.71

(92,264,189.00)
87,851,538.25
(966,209,278.64)
1,074,572,491.72
6,241,201.44
(143,238.00)
(100,000.00)

(76,350,914.00)
72,305,828.25
(1,041,990,823.00)
1,172,166,772.00
(6,577,566.84)
4,237,114.11
(67,640.00)
(60,000.00)

(625,284.00)
5,313,387.01
(465,163.80)
93,935.29
18,596.29
(1,238,590.00)
215,299,434.34

(159,719.00)
4,629,630.20
1,732,137.60
5,605.00
3,620.43
237,641,322.46

ป 2561
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตร
เงินสดรับจากพันธบัตร
เงินสดจายซื้อหุนกู
เงินสดรับจากหุนกู
เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารระหวางสราง
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูยืม
เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดจายเฉลี่ยคืน
เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดจายสมทบสรางอาคาร
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

ป 2560
บาท

(20,000,000.00)
8,000,000.00
(342,000,000.00)
(1,190,000.00)
(51,500.28)
(355,241,500.28)

(30,000,000.00)
(451,000,000.00)
115,000,000.00
(74,529.00)
(366,074,529.00)

1,350,000,000.00
(1,190,000,000.00)
310,898,155.60
(284,269,143.49)
(30,000.00)
(71,950,663.75)
(17,951,303.50)
(2,299,535.51)
105,782,010.00
(23,081,170.00)
(100,000.00)
(540,998.00)
(1,977,500.00)
174,479,851.35
34,537,785.41
537,114,910.78
571,652,696.19

515,000,000.00
(455,000,000.00)
401,028,734.72
(427,865,231.71)
(10,000.00)
(72,539,292.25)
(17,595,047.91)
(2,201,725.00)
103,682,090.00
(24,980,550.00)
(1,267,348.75)
(3,680,000.00)
14,571,629.10
(113,861,577.44)
650,976,488.22
537,114,910.78
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4.2 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2561 เปนเงิน 109,537,701.56 บาท
และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2561 ดังนี้
รายการ
1. ทุนสํารอง (ไมนอยกวา 10% ของกําไรสุทธิ)
2. คาบํารุงสันนิบาต
(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท)
3. เงินปนผล

2560
11,108,867.21 10.00
30,000.00
5.15
14.00

4. เงินเฉลี่ยคืน
5. โบนัส เจาหนาที่และกรรมการ
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
(ไมเกิน 2 % ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)
7. ทุนสาธารณประโยชน
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
8. สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
9. ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน
(ไมเกิน 5% ของกําไรสุทธิ)
รวม

2561
10,960,544.89 10.00

0.03

30,000.00
5.00

73,895,531.75 67.46

17,951,303.50 16.16 13.00

15,555,766.50 14.20

71,952,217.25 64.77

2,299,535.51

2.07

2,175,858.42

1.99

100,000.00

0.09

10,000.00

0.01

106,748.61

0.09

10,000.00

0.01

7,540,000.00

6.79

6,900,000.00

6.30

-

-

111,088,672.08 100.00

109,537,701.56 100.00

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม
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อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ตามที่เสนอ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

0.03

ผูจัดการ

4.3 พิจารณาอนุมัติใชเงินปรับปรุงอาคารสํานักงานใหม

ดว ยสหกรณออมทรัพ ยกรมประมง จํ ากัด มี เงิน สมทบสรา งอาคารจํ านวน
9,000,000 บาท และในป 2561 ที่ประชุมไดอนุมัติงบจํานวน 6,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารใช
เปนสํานักงานตามวัตถุประสงค สหกรณฯ มีความจําเปนขอใชเงินสวนที่เหลือจํานวน 3,000,000 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมตั ิใหใชเงินจํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)
สวนที่เหลือเพื่อใชสําหรับปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณใหมไดตามเสนอ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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4.4 แผนงานและงบประมาณการรายไดรายจาย ประจําป 2562

ผูจัดการ

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2562
ป 2561
แผนงาน
แผนงาน
ผลงาน
ป 2562
1,500,000,000.00 1,533,912,130.00 1,600,000,000.00
1,200,000,000.00 1,217,699,389.64 1,250,000,000.00
2,000,000,000.00 1,746,309,128.77 1,800,000,000.00
1,000,000,000.00 1,553,518,500.00 1,200,000,000.00

รายการ
1. ทุนเรือนหุน
2. เงินรับฝากจากสมาชิก
3 . เงินใหกูแกสมาชิก
4. การลงทุน/ เงินฝาก

หมายเหตุ

ประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2562
ป 2562
ป 2561
แผน
ผล
แผน

รายการ
1. ประมาณการรายได
1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก- ธนาคาร
- สหกรณอื่น
3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4. คาธรรมเนียมแรกเขา
5. รายไดอื่นๆ
6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป.

133,546,000.00
200,000.00
37,000,000.00
20,000.00
15,000.00
150,000.00

รวมรายได
170,931,000.00
2. ประมาณการรายจาย
1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
35,000,000.00
2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
4,000,000.00
3. คาใชจายในการบริหาร
19,786,000.00
4. เงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสี
6,140,000.00
5. คาประกันอัคคีภัย
5,000.00
รวมรายจาย
64,931,000.00
กําไรสุทธิประมาณ

106,000,000.00

120,996,896.19
176,426.31
18,019,583.00
31,061,376.28
23,700.00
11,050.00
311,766.58

121,500,000.00
180,000.00
17,820,000.00
36,000,000.00
20,000.00
15,000.00
150,000.00

170,600,798.36

175,685,000.00

32,230,098.98
7,986,735.32
14,659,446.71
6,185,000.00
1,815.79
61,063,096.80

35,000,000.00
7,000,000.00
19,984,000.00
3,691,000.00
10,000.00
65,685,000.00

109,537,701.56

110,000,000.00

หมายเหตุ
- จากเงินใหสมาชิกกู
- ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร
และดอกเบี้ยเงินฝากสกหรณอื่น
- จากพันธบัตร ,หุนกู การถือหุน
- สมาชิกและสมาชิกสมทบเขาใหม
- รายไดคาปรับ ฯลฯ
- เปนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณฯ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2562
มติที่ประชุม
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ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2562
หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2561

จายจริงป 2561

ขอตั้งป 2562

เหตุผลและความจําเปน

1 เงินเดือนและคาจาง
1.1 เงินเดือนและคาจาง

7,000,000.00

5,911,944.40

1.2 เงินชดเชยคาจาง

875,000.00

-

1.3 คาประกันสังคม

200,000.00

133,744.44

6,500,000.00 - เงินเดือนเจาหนาที่ 16 คน , คาครองชีพเจาหนาที่ 16 คน
920,000.00 - เงินชดเชยคาจางเงินเดือนตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ
150,000.00 - เงินประกันสังคมของเจาหนาที่ 16 คน ตาม พรบ.แรงงานและ
สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป

1.4 คาบําเหน็จเจาหนาที่

รวม

1,400,000.00

9,475,000.00

1,014,290.00

2,700,000.00 - เปนบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีที่เกษียณาอายุการทํางาน ตามอายุงาน 2 คน

7,059,978.84 10,270,000.00

2 คาตอบแทน
2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ

3,800,000.00

3,611,522.00

และประชุมวิสามัญ

3,800,000.00 - เปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกที่มาประชุมคนละ 700 บาท
และเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท ทั่วประเทศ
- คาน้ําดื่ม
- คาพิมพหนังสือรายงานกิจการ
- คาเงินรางวัลจับสลากใหกับสมาชิกผูมาประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ
และคาใชจายอื่นๆ

2.2 คาใชจายในการเลือกตั้ง
2.3 คารับรอง

130,000.00

130,000.00

150,000.00 - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

30,000.00

48,412.00

30,000.00 - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ
และอื่นๆ

2.4 คาตอบแทนผูชวยเหลือ

90,000.00

75,700.00

งานสหกรณ
2.5 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน

90,000.00 - คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ
- คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

714,000.00

558,000.00

ใหสหกรณฯ

522,000.00 - คาตอบแทนผูทําหนาที่ตางๆ
1. ผูจัดการ 15,000 บาท เหรัญญิก 5,000 บาท
เลขานุการ 5,000 บาท/เดือน
2. ประธานเงินกู 5,000 บาท/เดือน และกรรมการ 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน

3. เจาหนาที่นําสงเอกสารและไปติดตอธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติงาน
มอบหมายใหรับผิดชอบ 1,500 บาท/เดือน
4 .เจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน ทุกวันทําการวันละ 250 บาท
2.6 คาเบี้ยประชุมกรรมการ

260,000.00

280,600.00

260,000.00 - ประธานคณะกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาสหกรณฯ,
ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ
จํานวน 700 บาท/ครั้ง

2.7 คาลวงเวลา

220,000.00

300,520.00

220,000.00 - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

2.8 คาการศึกษาบุตร

40,000.00

50,000.00

2.9 คาสวัสดิการเจาหนาที่

60,000.00

60,000.00

100,000.00 - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ
80,000.00 - คาเครื่องแบบเจาหนาที่ จํานวน 16 คน

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2562
หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2561

2.10 คาตรวจสุขภาพประจําป
2.11 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่

จายจริงป 2561

12,000.00 240,000.00

ขอตั้งป 2562

เหตุผลและความจําเปน

12,000.00 - คาตรวจสุขภาพเจาหนาที่ 16 คน ๆ ละ 750 บาท
167,335.00

320,000.00 - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 16 คน ตามระเบียบ

และครอบครัว

สหกรณฯ ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ

2.13 คาตรวจสอบบัญชี

90,000.00

90,000.00

90,000.00 - คาจางผูสอบบัญชีอนุญาตเพื่อสอบบัญชีของสหกรณ

2.14 คาตรวจสอบกิจการ

80,000.00

80,000.00

90,000.00 - คาตอบแทนใหผูตรวจสอบกิจการซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหทํา
หนาที่ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

รวม

5,766,000.00

5,452,089.00

160,000.00

153,411.00

5,764,000.00

3 คาใชสอย
3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร

160,000.00 - เพื่อจายคา ON-LINE สงเงินคาหุน-คางวด ประจําเดือน
- คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร
- คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร (ATM)

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

80,000.00

134,880.32

100,000.00 - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ

3.3 คาไปรษณียากร

110,000.00

132,653.00

110,000.00 - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ

245,000.00

150,133.29

150,000.00 - เพื่อจายเปนคาดูแลและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ โปรแกรม Internet
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา Printeronix P 5210
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องพิมพ Passbook
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร
- เพื่อจายเปนคาดูแล PC และโปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 12 เครื่อง
Printer 7 เครื่อง และ Server 1เครื่อง

3.5 คาซอมแซมครุภัณฑ

110,000.00

11,197.00

และสิ่งกอสราง

20,000.00 - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง
- เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท
- เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา

3.6 คาอบรมและสัมมนา

500,000.00

379,228.30

500,000.00 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาที่พัก คาอาหาร และอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา
กรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน
และโครงการสัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.7 คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก

250,000.00

246,454.00

คายานพาหนะ

260,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ, กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวม
ประชุม อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.8 เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
3.9 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
3.10 คาใชจายในการดําเนินคดี

6,140,000.00

6,185,000.00

5,000.00

1,815.79

100,000.00

-

3,691,000.00 - เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม
10,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ
100,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่สหกรณเปนผูฟองรอง หรือฟองรอง
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย
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หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2561

3.11 คาใชจายอื่นๆ

100,000.00

จายจริงป 2561
67,098.95

ขอตั้งป 2562

เหตุผลและความจําเปน

150,000.00 - เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร หนังสือพิมพ
น้ําดื่ม สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป.

รวม

50,000.00

50,885.50

7,850,000.00

7,512,757.15

250,000.00

174,588.39

50,000.00 - เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด

5,301,000.00

4 คาวัสดุ
4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

250,000.00 - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพตางๆ ไดแก ใบเสร็จพิเศษ กระดาษสําหรับใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

4.2 คาของใชสํานักงาน

200,000.00

280,556.00

200,000.00 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก แฟมเอกสาร ปากกา ดินสอ ผาหมึก
คอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม

450,000.00

455,144.39

200,000.00

187,459.11

50,000.00

47,075.30

250,000.00

234,534.41

35,000,000.00

32,230,098.98

4,000,000.00

7,986,735.32

450,000.00

5 คาสาธารณูปโภค
5.1 คาไฟฟา
5.2 คาโทรศัพท

รวม

200,000.00 - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ
50,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท คาโทรสารใชในสหกรณ

250,000.00

6 จายดอกเบี้ยจาย
6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น

รวม

35,000,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ
7,000,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู(P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ

39,000,000.00 40,216,834.30 42,000,000.00

7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
7.1 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร

รวม

1,970,000.00

51,500.25

1,970,000.00

51,500.25

1,500,000.00 - คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ เปนจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท

1,500,000.00

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
8.1 คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน
รวม

170,000.00
170,000.00

131,758.71
-

150,000.00 - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี
150,000.00

64,931,000.00 61,063,096.80 65,685,000.00
หมายเหตุ

รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน ยกเวนหมวดครุภัณฑ
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4.5 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 ได
กํ า หนดวงเงิ น ซึ่ ง สหกรณ ฯ อาจกู ยื ม หรื อ ค้ํ า ประกั น ประจํ า ป 2561 ไว ไ ม เ กิ น 1,000 ล า นบาท
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใชวงเงิน
กูยืมเต็มจํานวน
ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 38 ประจําป 2561 ไดพิจารณาเห็นวา
เพื่อใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินที่สหกรณ
อาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2562 ไวไมเกิน 1,000 ลานบาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) เทาเดิม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม
อนุมตั ิวงเงิน ซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน
1,000 ลานบาท (หนึง่ พันลานบาทถวน)
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4.6 การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมขอความในขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง ซึ่งไดประกาศในราชกิจานุเบกษา และมีผล
บังคับใชตั้งแตวนั ที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งไดกําหนดระเบียบวา
ดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
สหกรณใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. ขอ 27 แกไขอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จากที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ เปน “ใหจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณในอัตรารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหมื่นบาท”
2. ขอ 31 แกไขคุณสมบัติของสมาชิก ใน (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ เปน
“(2) เปนบุคคล สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ”
3. ขอ 37 แกไขการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู เปน “การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู”
4. ขอ 53 สิทธิของสมาชิกสมทบ แกไข (1) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก
หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุน หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ
เปน (1) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุน
“และ/หรือ” เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ
5. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 54 เพิ่มเติมขอความ (6) ยกเวนกรณี ดังตอไปนี้
“ 6.1 กรณี ส มาชิ ก สามั ญ ถึ ง แก ก รรม สมาชิ ก สมทบซึ่ ง เป น บุ ค คลใน
ครอบครัวของสมาชิกตามขอ 49 (1) สมาชิกสมทบนั้น ยังเปนสมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได
6.2 สมาชิ ก สมทบ ซึ่ งเป นลู ก จ างชั่ วคราวหรื อ พนั ก งานราชการสั งกั ด
กรมประมง ตามขอ 49 (2) ลาออกจากราชการ สมาชิกสมทบนั้น ยังเปนสมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได ”
6. ขอ 79 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ เพิม่ เติมขอความ
“(20) ตามที่กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ”
7. ขอ 97 การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 5
ป โดยตัดขอความ “แตตองไมเกิน 5 ป” ออก
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8. แกไข ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกที่เปนบุคคลจํานวน 3 คน หรือนิติบุคคล เปน “ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากผูสมัครที่
เปนนิติบุคคล และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณและไมมีลักษณะตองหาม
ของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการ
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําใน
สหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ในกรณีท่ีไมมีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการใน ปนั้นๆ ใหอํานาจคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเปน ผูพิจารณาคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถในสาขาที่
เกี่ยวของและมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือ
หนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณและไมมีลักษณะตองหามของ
ผูตรวจสอบกิจการ”
9. เพิ่ ม เติ ม “ข อ 102/1 ขั้ นตอนและวิ ธี การเลื อกตั้ งผู ตรวจสอบกิ จการ ให
คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อ
ผู
ตรวจสอบกิ จการที่ ผ านการคั ดเลื อกให ที่ ประชุ มใหญ เลื อกตั้ งโดยวิ ธี ลงคะแนนแบบเป ดเผย และให
ผูไดรับเลือกตัง้ ทีม่ ีคะแนนสูงสุด เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง
เสียง และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนหนึ่งคน
กรณีผูตรวจสอบกิจการ ไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 103/1 (2) (3) (4) (5) ให
ผูตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวา
จะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม ”
10. เพิ่มเติม “ขอ 103/1 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ ตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุใดอยางหนึง่ ตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(4) ที่ประชุมของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด”
11. ขอ 104 เพิ่มเติมขอความวรรคสุดทาย เปน “การตรวจสอบกิจการและ
การดําเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด”
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12. เพิ่มเติม“ขอ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการ
รายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําปรวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และ
เขารวมประชุมเพื่อแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
กรณีที่ผูต รวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิด ความเสียหายแก
สมาชิ ก ของสหกรณ อ ยา งรา ยแรง หรือ สหกรณมี ก ารปฏิบั ติ ไ ม เ ปน ไปตามกฎหมายระเบี ยบ คํา สั่ ง
ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจน
กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดําเนินการทันที เพื่อดําเนินการแกไขและจัดใหสงรายงานดังกลาว ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร ที่กํากับดูแลโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบและสําเนา
รายงานผลการแก ไ ขและผลการติ ด ตามของผู ต รวจสอบกิ จ การ ต อ สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครที่กํากับดูแล ”
13. ความรับผิดชอบของผูต รวจสอบกิจการ
โดยแกไขขอความในขอ 105 เดิม เปน “ ขอ 105. ความรับผิดชอบของ
ผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ก ารแก ไ ขข อ บั ง คั บ
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายวาระนี้
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ตามที่เสนอ
2. ใหตดั ขอความ “การเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามที่กาํ หนด
ไวในระเบียบของสหกรณ” ในขอ 72 ออก และทีป่ ระชุมเห็นขอบใหยกเลิกการแกไขขอ 72 ออกทั้งหมด
3. ใหตดั ขอความ “ การเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ” ในขอ 102 ออก สวนขอความอื่นใหนาํ เสนอแกไขตามขอบังคับตอไป
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ทข 2
ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ 27. การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและ ข้ อ 27. การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและได้
ได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปิ ดบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว
ปรากฏว่าสหกรณ์ มีกาํ ไรสุ ทธิ ให้จัดสรรเป็ นทุ นสํารองไม่ ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ย
น้อยกว่าร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิ บาต กว่าร้อยละสิ บของกําไรสุทธิและเป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์
สหกรณ์แห่ งประเทศไทย ตามอัตราที่ กาํ หนดในกฎกระทรวง แห่งประเทศไทย ให้ จดั สรรจากกําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์
แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ในอัตราร้ อยละหนึ่งของกําไรสุ ทธิ แต่ ไม่ เกินสามหมืน่ บาท
กําไรสุทธิประจําปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความ
กําไรสุทธิประจําปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความใน
ในวรรคก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้ วรรคก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
ฯลฯ
(1) เป็ นเงิ นปั นผลตามหุ ้น ที่ ช ําระแล้ว ให้แก่ สมาชิ ก
แต่ตอ้ งไม่เกิ นอัตราที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงโดยคิ ดให้
ตามส่ วนแห่ งระยะเวลา อนึ่ ง ถ้าสหกรณ์ ถอนทุ นรั กษา
ระดับอัตราเงิ นปั นผลตาม (4) ออกจ่ ายเป็ นเงิ นปั นผล
สําหรับปี ใดด้วย จํานวนเงินปั นผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปี นั้น
ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็ นเงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่
สมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิด
นัดการส่ งเงิ นงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ ยในปี ใด
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงิ นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์
ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสอง
แห่ งทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ตามที่ มีอยู่ในวันสิ้ นปี นั้น ทุ น
รักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ
สิ บของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุ นเพื่ อจัดตั้งสํ านั กงานหรื อทุ นอื่ น ๆ เพื่ อ
เสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุน
สํารองทั้งสิ้น
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เหตุผล
1. เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่
8 กพ.2560
2.เพื่อให้เป็ นไปตาม
คํ าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์
3. เพ่ือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ ห ารงาน
สหกรณ์ ให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น

1

ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ข้ อ 31. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(2) เป็ นบุคคล สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจําสังกัดกรมประมง
(3) เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจําสังกัดกรมประมง
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
วัตถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

ข้ อ 37. การเปลีย่ นแปลงชื่อ สัญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิก
คนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและ ที่อยูต่ อ้ งแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 53. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ได้รับบริ การทางธุรกิจ เช่น ฝากเงิน หรื อกูเ้ งินจาก
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของทุนเรื อนหุน้ หรื อเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
(2) ได้รับการบริ การทางวิชาการหรื อการฝึ กอบรมจาก
สหกรณ์
(3) ได้รับพิจารณาเลือกเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
อนึ่ง สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็ นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสี ยงในเรื่ องใดๆ หรื อ
เป็ นกรรมการดําเนินการ
หน้ าทีข่ องสมาชิกสมทบ
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสัง่ ของสหกรณ์
(2) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(3)เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย

ทข 2
เหตุผล
1. เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่
8 กพ.2560
2.เพื่อให้เป็ นไปตาม
คํ าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์
3. เพ่ือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ ห ารงาน
สหกรณ์ ให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น

ข้ อ 37. การเปลีย่ นแปลงชื่อ – สกุล สัญชาติ และทีอ่ ยู่
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล สัญชาติและที่อยูต่ อ้ งแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 53. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ได้รับบริ การทางธุรกิจ เช่น ฝากเงิน หรื อกูเ้ งินจาก
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของทุนเรื อนหุน้ และ/หรือ
เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
(2) ได้รับการบริ การทางวิชาการหรื อการฝึ กอบรมจาก
สหกรณ์
(3) ได้รับพิจารณาเลือกเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
อนึ่ง สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็ นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสี ยงในเรื่ องใดๆ หรื อ
เป็ นกรรมการดําเนินการ
หน้ าทีข่ องสมาชิกสมทบ
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสัง่ ของสหกรณ์
(2) ส่งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(3) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
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2

ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาด ข้ อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆดังต่อไปนี้
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ยกเว้ นกรณี ดังต่อไปนี้
6.1 กรณีสมาชิ กสามัญถึงแก่ กรรม สมาชิ กสมทบซึ่ ง
เป็ นบุคคลในครอบครั วของสมาชิ กตามข้ อ 49 (1) สมาชิ ก
สมทบนั้น ยังเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ต่อไปได้
6.2 สมาชิ ก สมทบ ซึ่ ง เป็ นลู ก จ้ างชั่ ว คราวหรื อ
พนักงานราชการสั งกัดกรมประมง ตามข้ อ 49 (2) ลาออก
จากราชการ สมาชิ กสมทบนั้น ยังเป็ นสมาชิ กสมทบของ
สหกรณ์ ต่อไปได้
ข้ อ 79. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 79. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นกิจการทั้ง คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ นกิจการทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ ปวงของสหกรณ์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะ ระเบี ยบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะ
ทําให้เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ ทําให้เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจาก
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจาก
สหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
สหกรณ์ ตลอดจนดู แลให้สมาชิ กปฏิ บัติการต่าง ๆ ตาม
ปฏิ บัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง่ ของสหกรณ์
และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้ เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนเงินของสหกรณ์
เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนอ
(3) กําหนดและดําเนิ นการเกี่ ยวกับการประชุ มใหญ่ และ งบแสดงฐานะการเงินกับรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงาน
เสนองบแสดงฐานะการเงิ นกับรายงานประจําปี แสดงผลการ ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ที่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจ ารณาดําเนิ นการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกําหนด
ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจ ารณาดําเนิ นการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกําหนด ค่ า ตอบแทนของผู ้จ ัด การตลอดจนควบคุ ม ดู แ ลการ
ค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
ของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
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ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทน
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทน
แก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
แก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุด
เอกสารต่าง ๆ และบรรดา อุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
บัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา อุปกรณ์ดาํ เนินงานของ
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออก
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออก
จากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
จากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ
คณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อ คณะทํางาน เพื่อ หรื อคณะอนุ กรรมการ หรื อ คณะทํางาน เพื่อประโยชน์ใน
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
การดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียน
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ สหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผู ้ส อบบัญ ชี หรื อพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ซ่ ึ งนายทะเบี ย น ผู ้ส อบบัญ ชี หรื อพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซ่ ึ งนายทะเบี ย น
สหกรณ์มอบหมาย (13) พิจารณาให้ความเที่ ยงธรรมแก่ สหกรณ์มอบหมาย
(13) พิ จ ารณาให้ ค วามเที่ ย งธรรมแก่ บ รรดาสมาชิ ก
บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ องดูแล
โดยทัว่ ไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ ไปเพื่อให้
(14) พิ จารณารายงานของคณะกรรมการอื่ น ผู ้ตรวจสอบ กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
กิจการ ความเห็ นของผูจ้ ดั การ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์
ความเห็นของผูจ้ ดั การ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควร
(15) เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ น
เป็ นที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการดํา เนิ น การ ตลอดจน ที่ ปรึ กษาของคณะกรรมการดําเนิ นการ ตลอดจนกําหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
กําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่ อสู ้ หรื อ ดํา เนิ น คดี เกี่ ย วกับกิ จ การของ
(16) ฟ้ อง ต่ อ สู ้ หรื อ ดํา เนิ น คดี เ กี่ ย วกับ กิ จ การของ
สหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความหรื อมอบข้อพิพาท สหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความหรื อมอบข้อพิพาท
ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนิ นการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดัง
(17) พิ จ ารณาดํา เนิ น การต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น
ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูแ้ ทน
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูแ้ ทน
สหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสี ยง ในการประชุ ม สหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสี ยง ในการประชุ ม
ใหญ่ของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ ใหญ่ของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์
และองค์การอื่ น ซึ่ งสหกรณ์ น้ ี เป็ นสมาชิ ก ทั้งนี้ ให้เป็ นไป และองค์การอื่ น ซึ่ งสหกรณ์ น้ ี เป็ นสมาชิ ก ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่ ข ้อบังคับของสั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ตามที่ ข ้อบั งคับของสั นนิ บาตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น กําหนดไว้
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น กําหนดไว้
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ทข 2
ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนิ นงาน (19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ ในการดําเนิ นงาน
ให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุ การ ให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุ การ
เหรั ญ ญิ ก ผู ้จัด การและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ต ามความ เหรั ญ ญิ ก ผู ้จัด การและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ต ามความ
เหมาะสม
เหมาะสม
(20) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้ า ที่ ผู ้จัด การให้ ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้ าที่ ผู้ จัดการให้ กรรมการ
กรรมการดําเนิ นการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้างและ ดําเนิน การ ถ้าสหกรณ์ ยงั มิ ได้มีก ารจัดจ้างและแต่ งตั้ง
แต่งตั้งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะจัดจ้าง ผู ้จั ด การ หรื อสหกรณ์ ย ัง ไม่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ จ ะจั ด จ้ า ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ให้คณะกรรมการ
ดําเนิ นการมอบหมายงานในหน้าที่ ผูจ้ ดั การให้กรรมการ ดําเนิ นการมอบหมายงานในหน้าที่ ผูจ้ ัดการให้กรรมการ
ดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี ดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิ กหรื อบุคคลภายนอก ที่เป็ น คณะบุคคลจํานวน 3 คน
หรื อนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูม้ ี คุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถใน
ด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี
ที่ ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการ หรื อผูซ้ ่ ึ ง
ดํารงตําแหน่ งหน้ าที่ ประจําในสหกรณ์ เ ป็ นผู ้ต รวจสอบ
กิจการไม่ได้
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู ้ ส มั ค รเป็ นผู ้ต รวจสอบกิ จ การในปี
นั้นๆ ให้อาํ นาจคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เป็ นผู ้
พิ จารณาคัดเลื อกสมาชิ กหรื อบุ คคลภายนอกที่ มี ความรู ้
ความสามารถ ในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการได้

เหตุผล
1. เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่
8 กพ.2560
2.เพื่อให้เป็ นไปตาม
คํ าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์
3. เพ่ือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ ห ารงาน
สหกรณ์ ให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้ อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากผูส้ มัครที่เป็ นนิ ติบุคคล และมีคุณสมบัติเป็ นผู้ผ่านการ
อบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชี สหกรณ์
หรื อหน่ วยงานอื่นที่ไ ด้ รับการรั บรอง หลักสู ตรจากกรม
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้ เป็ นไปตามที่กําหนด
ไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
ที่ ประชุ มใหญ่จะเลื อกตั้งกรรมการดําเนิ นการ หรื อ
ผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการไม่ได้
ในกรณี ที่ไม่มีผูส้ มัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการใน ปี นั้นๆ
ให้อาํ นาจคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็ น ผูพ้ ิจารณา
คัดเลือกสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอกที่ มีความรู ้ความสามารถ
ในสาขาที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณสมบัติเป็ นผู้ผ่านการอบรม
การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ หรื อ
หน่ วยงานอื่นที่ได้ รับการรั บรอง หลักสู ตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ ามของผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ มาเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการได้
5

66

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ 102/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ
และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และ
ไม่ มีล ักษณะต้อ งห้ามตามระเบี ยบนายทะเบี ย นสหกรณ์
กําหนด แล้วนําเสนอผูต้ รวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก
ให้ที่ประชุ มใหญ่เลื อ กตั้งโดยวิธีลงคะแนนแบบเปิ ดเผย
และให้ผไู ้ ด้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่ งเสี ยง
และให้ ผู ้ที่ ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง ลํา ดั บ คะแนนรองลงมาเป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการสํารองจํานวนหนึ่งคน
กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจการ ได้พน้ จากตําแหน่งด้วยเหตุตาม
ข้อ 103/1 (2) (3) (4) (5) ให้ ผูต้ รวจสอบกิ จ การสํา รอง
ปฏิ บัติงานได้ทนั ที เท่าระยะเวลาที่ ผูต้ รวจสอบกิ จการคน
เดิ มคงเหลื ออยู่ หรื อจนกว่าจะมี การเลื อกตั้งผูต้ รวจสอบ
กิจการใหม่
ข้ อ 103. การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 103. การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตําแหน่ งได้มีกาํ หนดเวลาหนึ่ งปี ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตําแหน่งได้มีกาํ หนดเวลาหนึ่งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
คนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซํ้า
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซํ้า
ข้อ 103/1 การพ้ นจากตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อประธาน
คณะผูต้ รวจสอบกิ จการ หรื อยื่นต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรื อ
มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด

ทข 2
เหตุผล
1. เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่
8 กพ.2560
2.เพื่อให้เป็ นไปตาม
คํ าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์
3. เพ่ือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ ห ารงาน
สหกรณ์ ให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
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ทข 2
ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ 104. อํานาจหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบ
ข้ อ 104. อํานาจหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบกิจการ
กิ จการมีอาํ นาจหน้าที่ ตรวจสอบการดําเนิ นงานทั้งปวงของ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงาน
สหกรณ์ ตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการ ทั้งปวงของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและ (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน
การเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลัก ฐานและความถู ก ต้อ งของการ (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนิ น
ดําเนิ นธุ รกิ จแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล ธุรกิ จแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้
และอาจให้ ข ้อ แนะนํ า แก่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนิ นการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้ง ทางวิชาการ และ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจั ดจ้า งและแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ ของ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิ บัติงานตามแผนงาน และการใช้
สหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการดําเนิ นการ
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ งแผนงาน ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ
เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ งแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนคําสัง่ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ
มติ ตลอดจนคําสัง่ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์หรื อกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดี
มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์หรื อกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดี แก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
แก่ ก ารดํา เนิ น กิ จ การของสหกรณ์ ให้ผูต้ รวจสอบกิ จการ
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์
เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการ ผู้ ต รวจสอบกิจ การต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตามแนวปฏิ บั ติก าร
ดําเนิ นการในการประชุ ม ประจํา เดื อ นคราวถัด ไป แล้ว ตรวจสอบกิจการทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์ กาํ หนด
เสนอผลการตรวจสอบประจํา ปี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข อง
สหกรณ์ดว้ ย
หากพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อให้คณะกรรมการดําเนิ นสหกรณ์แก้ไขโดยมิชกั ช้า
ผู ้ ต รวจสอบกิ จการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ ไ ข
ข้อบกพร่ องนั้นด้วยก็ได้

เหตุผล
1. เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่
8 กพ.2560
2.เพื่อให้เป็ นไปตาม
คํ าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์
3. เพ่ือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ ห ารงาน
สหกรณ์ ให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
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ทข 2
ข้ อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จํากัด
ข้ อความเดิม
ข้ อความขอแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผูต้ รวจสอบ
กิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี
รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเข้า
ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ แจ้ง ผลการตรวจสอบประจํา เดื อ นต่ อ
คณะกรรมการดําเนิ นการในการประชุมประจําเดือนคราว
ถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปี ต่อที่ ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณี ที่ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การพบว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง
หรื อสหกรณ์มีการปฏิ บตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมายระเบี ยบ
คํา สั่ง ประกาศหรื อ คํา แนะนํา ของทางราชการ รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรื อคําสั่งของสหกรณ์จน
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ส มาชิ ก และสหกรณ์ อ ย่ า ง
ร้ า ยแรง ให้ แ จ้ ง ผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการทันที เพื่อดําเนิ นการแก้ไขและจัดให้ส่งรายงาน
ดังกล่าว ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดหรื อสํานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์กรุ งเทพมหานคร ที่
กํากับดูแลโดยเร็ ว
ให้ผูต้ รวจสอบกิ จการติดตามผลการแก้ไขตามรายงาน
การตรวจสอบและสําเนารายงานผลการแก้ไขและผลการ
ติ ดตามของผูต้ รวจสอบกิ จการ ต่อสํานัก งานตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ สํา นัก งานสหกรณ์ จัง หวัด /สํา นัก งานส่ ง เสริ ม
สหกรณ์กรุ งเทพมหานครที่กาํ กับดูแล
ข้ อ 105. ความรับผิดชอบผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 105. ความรับผิดชอบผู้ตรวจสอบกิจการ
หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่ องของสหกรณ์ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรื อละเว้ นการปฏิบัติตาม
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนิ นการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ ว อํานาจหน้ าที่ หรือประพฤติผดิ จริยธรรมในการปฏิบัติงานจน
ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหาย อันจะ เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ ได้ รับความเสี ยหาย ผู้ตรวจสอบกิจการ
เกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนั้น
ต้ องรั บผิดชอบชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ แก่ สหกรณ์ หรื อหากตรวจ
พบข้ อบกพร่ องของสหกรณ์ ต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบโดยเร็ ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องรั บผิดชอบ
ชดใช้ ค่าเสียหายอันเกิดแก่ สหกรณ์ ด้วยเหตุไม่ แจ้ งนั้น
การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
เป็ นไปตามมติทปี่ ระชุมใหญ่

เหตุผล
1. เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่
8 กพ.2560
2.เพื่อให้เป็ นไปตาม
คํ าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ์
3. เพ่ือเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ ห ารงาน
สหกรณ์ ให้เหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
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4.7 พิจารณาอนุมัติหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น

ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดออกประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3
กรกฏาคม 2558 โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนด การฝาก
หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 และใหถือปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับใหมเพื่อใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเสี่ยงนอยที่สุด ประกาศฉบับดังกลาวกําหนด
เกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา
ขอ 2. ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มี
หลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ
ขอ 3. เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋ ว แลกเงิ น ที่ ธ นาคารเป น ผู รั บ รอง สลั ก หลั ง หรื อ ตั๋ ว อาวั ล หรื อ
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
(4) บั ตรเงินฝาก หรื อใบรั บฝากเงินที่ ออกโดยบริษั ทเงิ นทุ น หรือบริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ เป น ผู อ อกภายใต
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสิน ทรัพ ย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่ไดรับการจั ดอันดับความ
น าเชื่ อถื อตั้ งแต ร ะดั บ A - ขึ้ น ไป จากบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
(6) หุนกูที่มหี ลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตร ะดับ A – ขึ้น ไป จากบริษัทจัด อัน ดับความนาเชื่อถือที่ไ ดรับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(7) หน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยความ
เห็ น ชอบของคณะรั ฐมนตรี และอยู ในการกํ ากั บดู แลของคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาด
หลักทรัพย

70

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณที่ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พั ฒ นาการสหกรณ แ ห งชาติ เรื่ องข อ กํ า หนดการฝากหรื อลงทุ น อย า งอื่ น ของสหกรณ พ.ศ. 2552
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป
ขอ 6 ประกาศนีใ้ ชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป (วันที่ 3 กรกฏาคม 2558)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 147,347,947.26 บาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ 158,674,217.12 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 11,326,269.86 บาท
คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติที่ประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7) ภายในวงเงินไมเกิน
158 ลานบาท สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝากหรือลงทุนได
โดยไมจํากัดวงเงิน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณาอนุมัติการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
ประจําป 2562 ตามขอ 3 (1) – (7)
มติที่ประชุม
อนุมตั ิใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ นําเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด
ตามขอ 3 (7) ได ภายในวงเงินไมเกิน 158 ลานบาท สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3
(1) – (6) ดําเนินการฝากหรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน
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4.8 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูส อบบัญชี ประจําป 2562

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบ
บัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ กรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อ
ประโยชนของสหกรณที่จะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการประชุมใหญ
จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทันตามความตองการของสมาชิก
โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ และนําเสนอนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 71
(5) กําหนดใหที่ประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต
ในป 2561 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางสาวชวลิต ศาสนนันทน เลขทะเบียนที่ 1594 เปนผูสอบบัญชี
สหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด สํ าหรั บป ทางบั ญชี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 ในอั ต รา
คาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน 90,000 บาท
สําหรับป 2562 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ครั้งที่ 18/2561
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของหางหุนสวนจํากัด ธนสาร การบัญชี และคณะ โดย
นางจารุณี ศุภกาญจน ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4424 ซึ่งเปนหางหุนสวนจํากัด ที่ไดตรวจสอบ
บัญ ชี ข องสหกรณ อ อมทรั พย ก รมประมง จํ ากั ด มาหลายป แ ลว เสนอค าธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี
เปนเงิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา
1. หางหุนสวนจํากัด ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี ศุภกาญจน
ผู ส อบบั ญ ชี อ นุ ญ าต เลขทะเบี ย นที่ 4424 เป น ผู ส อบบั ญ ชี สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด
ประจําป 2562
2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2562
เปนเงิน 90,000 บาทเพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให คั ด เลื อ กห า งหุ น ส ว นจํา กั ด ธนสาร การบั ญ ชี และคณะ โดย
นางจารุณี ศุภกาญจน ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด ประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 90,000 บาท
(เกาหมื่นบาทถวน)
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ลําดับ
บริษัท
1 หางหุนสวนจํากัดธนสาร
การบัญชี
โดย นางจารุณี ศุภกาญจน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4424

รายละเอียดแนบทายวาระ 4.9
วงเงินคาจาง
การปฏิบตั ิงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ
-เข า ปฏิ บั ติ ง านอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง และ
90,000 บาท
มอบหมายใหผู ช ว ยผู สอบบัญ ชี เข า ตรวจสอบ
ขอเบิกครัง้ เดียว
ในวันทีร่ ับรองงบ
บัญชีอยางนอย ปละ 3 ครั้งๆละ ไมนอยกวา 2
วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอย
การเงินประจําป
กวา 2 คน
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีร ะหวางปใ ห
สหกรณทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงิน
การบั ญ ชี ต ามที่ เ ห็ น สมควร โดยไม ถื อ เป น
คาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมีขอสังเกตทาง
การเงิน การบัญ ชีที่สําคัญ ที่พบในระหวางการ
ตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร
หรื อ เมื่ อ ได รั บ แจ ง ข อ สั ง เกตทางการเงิ น การ
บัญชีจากหนวยงานราชการ
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ
- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอื่น
ที่ มี ป บั ญ ชี เ ดี ย วกั บ สหกรณ ข องท า นไม เ กิ น
จํานวนที่กรมตรวจบัญชีกําหนด
- ข า พเจ า และผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี มี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่ประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด
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4.9 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 39 ประจําป 2562
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 62 การประชุมใหญสามัญ
ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 38 มีจํานวน 13 คน ดังนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการ เปนกรรมการที่ยังอยูในตําแหนงตอไปอีก 1 ป
จํานวน 6 ทาน
1. นายสุเมธ ตันติกุล
2. นายสมบูรณ เย็นเอง
3. นายสิงหนาท ประศาสนศิลป 4. นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
5. น.ส.ฉวีวรรณ พวงทิพากร
6. นายสุธรรม ลิม่ พานิช
2. กรรมการดําเนินการครบวาระ 4 ป (เวนวรรค 1 ป ) จํานวน 4 ทาน
1. นางสุมาลี ยุกตานนท
2. นางอารีย อินทรสมบัติ
3. นายสมโภชน กริบกระโทก
4. นางอุมาพร พิมลบุตร
3. กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง จํานวน 3 ทาน
1. นายอดิศร พรอมเทพ
2. นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
3. นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
ดังนั้น เพื่อใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดที่ 39
เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีนายมนูญ ตันติกุล
เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่สรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด ชุดที่ 39 เปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน
โดยวิธีการเลือกตั้ง
สําหรับในปนี้ มี สมาชิ กสมัครเลือกตั้ งเปนกรรมการจํ านวน 13 คน จึ งขอใหประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณา
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ (นายมนูญ ตันติกุล) ไดแจงผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการฯ และผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 ใหท่ปี ระชุมทราบและที่ประชุมมีมติ ดังนี้
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ฯ ชุดที่ 39 ประจําป 2562
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งมีสมาชิกผูมาใชสิทธิจาํ นวน 2,746 คน จากสมาชิกทัง้ หมด 4,775 คน บัตรดี
จํานวน 2,660 ใบ บัตรเสียจํานวน 86 ใบ ดังนี้
1. ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน นายอดิศร พรอมเทพ
2. กรรมการ มีผูสมัครจํานวน 13 คน และเลือกเปนกรรมการได 6 คน เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ตั้งแตลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 6
1 นายสมหวัง
พิมลบุตร
หมายเลข 5
1,408 คะแนน
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ผูจัดการ

2
3

นายเขมชาติ
นางภัทธิรา

จิวประสาท
เลิศวิทยาประสิทธิ์

หมายเลข 12
หมายเลข 10

1,327 คะแนน
1,173 คะแนน

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสมโภชน
นายสมศักดิ์
นายบรรจง
นางวไลวรรณ
นายอานันต
นายชาญชัย
นายวิระ
นายไพชนสิษฐ
นายวิศณุพร
นายเรวัตร

อัคคะทวีวฒ
ั น
เขตสมุทร
จํานงศิตธรรม
จิตตสวุ รรณ
อัลมาตร
แสนศรีมหาชัย
จิตรสุวรรณ
โหละสุต
รัตนตรัยวงค
เฉลยพจน

หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 11
หมายเลข 1
หมายเลข 6
หมายเลข 4
หมายเลข 13
หมายเลข 7
หมายเลข 9
หมายเลข 8

1,165
1,052
1,027
1,025
834
736
720
717
589
306

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.10 การเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการ ประจําป 2562

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผูสมัครตองเปนนิติ
บุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมแนบหลักฐาน
ตามที่ระบุไวในขอ 2 ณ กลุมวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตึกปลอดประภพ (ชั้น 6) กรมประมง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 มีผูยื่นใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติ
บุคคล ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (นายมนูญ ตันติกุล) ไดแจงขอใหที่ประชุม
อนุมัติรับรองผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 เนื่องจากมีผูมาสมัครผูตรวจสอบ
เพียง 1 คณะ จึงขอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองและแตงตั้งผูตรวจสอบกิกจาร

บริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด
โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง

มติที่ประชุม
อนุมัติรับรองเลือกบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง
เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เปนเงิน 90,000 บาท
(เกาหมืน่ บาทถวน)
รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 การจับรางวัลใหสมาชิกในหองประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 15/2561 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีมติใหจัดสรรเงินรางวัลสําหรับจับสลากในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2562 จํานวน 200 รางวัล เปนจํานวนเงิน 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหก
พันบาทถวน) ดังนี้
สมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 113,000 บาท สมาชิกผูเ ขารวมประชุม จํานวน 113,000 บาท
ลําดับ จํานวนเงิน รางวัล
รวม
ลําดับ จํานวนเงิน รางวัล
รวม
(บาท) (รางวัล) (บาท)
(บาท)
(รางวัล) (บาท)
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 4
รางวัลที่ 5
รางวัลที่ 6

10,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
500.00

1
3
6
10
20
60
100

10,000.00
15,000.00
18,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
113,000.00

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 4
รางวัลที่ 5
รางวัลที่ 6

10,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
500.00

1
3
6
10
20
60
100

10,000.00
15,000.00
18,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
113,000.00

เงื่อนไขในการรับรางวัล
1. สมาชิกทั่วประเทศไดรางวัลทุกคน และมีสิทธิไดรับเงินรางวัลซ้ํา ในกรณีที่สมาชิกผูนนั้ ไดรบั
เงินรางวัลใน หองประชุมแลว
2. สมาชิกผูเขารวมประชุม มีสิทธิ์รับรางวัลที่ 1 – 2 ตองอยูในหองประชุมในขณะจับ
รางวัล ยกเวนรางวัล ที่ 3-6 สมาชิกมีสิทธิ์ไดรบั รางวัลแมไมอยูในหองประชุม
3. สมาชิกมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในกลุมนั้น ๆ
4. ผูที่ไดรับรางวัล สหกรณฯ จะโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสหกรณฯ ทุกรางวัล
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม
รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
07027 จ.ส.ต.ประเสริฐ นราชัย
1

ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ
รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
01762 นางมยุรี ออนสุทธิ
1

รางวัลที่ 2 จํานวน 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
06011 น.ส.รุงอรุณ ครองบุญ
1
06862 น.ส.อรทัย โรจนเรืองนนท
2
00706 นายนิรันดร พุดตาล
3

รางวัลที่ 2 จํานวน 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
05126 น.ส.วรรณรัตน ผินอินทร
1
02551 นางชวนพิศ จันทรวราทิตย
2
04433 นายสุขสันต แสงแกวสุข
3

รางวัลที่ 3 จํานวน 6 รางวัลๆละ 3,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
06602
น.ส.วั
น
ดารา
หอมสุดชา
1
03182 นางสุจิตรา สรสิทธิ์
2
04554 นายพงษศิริ ประสพสุข
3
05519 นางผาณิต มณเฑียรทอง
4
07335 น.ส.วิลัยวัลย คณะพรม
5
07152 น.ส.ศิริเพ็ญ สรรพสุข
6

รางวัลที่ 3 จํานวน 6 รางวัลๆละ 3,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
07564
นายสมเคน
สามัคคี
1
07481 น.ส.กันยกานต พนมกิจเจริญพร
2
03888 นายสมพงษ ไกรเดช
3
07578 น.ส.พัชรินทร บุราณเดช
4
01173 นายจํารูญ สุวรรณกุล
5
02471 นายวิรัช ตันเจริญ
6

รางวัลที่ 4 จํานวน 10 รางวัลๆละ 2,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
06989 นายเอกวิทย วงษศรีสังข
1
07033 นายเอกชัย มาลัยศรี
2
00364 นางพเยาว อาภัสสร
3
05638 น.ส.นงคเยาว มณี
4
04392 นายเอนก นิจจอหอ
5
05886 นางอุไร เทศทอง
6
04242 นายบุญเที่ยง สอนปาละ
7
00075 นายรังสิต แยมเอิบสิน
8
08071 นายชัยยุทธ ทองสุข
9
07490 น.ส.ศศิพร สุขพญา
10

รางวัลที่ 4 จํานวน 10 รางวัลๆละ 2,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
00443 นางดารารัตน ลายพัฒน
1
02034 นางอรุณี รอดลอย
2
03639 นายเอนก กลาวิกรณ
3
07986 นายวุฒิพงษ สังฆพรหม
4
04451 นายสุชาติ มั่นเสมอ
5
02681 นายบุญเกิด กลีบบัว
6
06882 น.ส.สุนิตา เลี่ยมใหม
7
07536 นายธีรยุทธ วิเศษศรี
8
02344 นายวุฒิชัย อุทยมกุล
9
02288 นางมณีกร ทิพยศักดิ์
10

รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัลๆละ 1,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
06351
นายเกรี
ย
งศั
กดิ์ เผด็จภัย
1
05175 นายสุรชัย คลายทอง
2
05452 นายวิชัย สินอนันต
3
07392 น.ส.สุกัญญา พิมมาดี
4
03970 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล
5
05819 นายรุงนิรันดร จันทรแจง
6
05379 น.ส.รัดเกลา เรืองขนาบ
7
00378 นายธนากร ออนพรหม
8
07356 น.ส.ธัญญารัตน เสนาะสําเนียง
9
04540 นายไพรัช สีชะเอม
10

รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัลๆละ 1,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
08074
นายจิ
ร
วุ
ฒ
ิ
คํ
าภิโรจน
1
07697 นายณพัชร ผลโชค
2
07360 นายอนิวรรตน สมชีวิตา
3
06668 น.ส.เพ็ญศรี เมืองเยาว
4
05830 น.ส.ณัฎฐนภัส ทองใบ
5
04979 นางจามรี รักษบางแหลม
6
00563 นางวันเพ็ญ คันธรักษ
7
01023 นางอุไร คันธชุมภู
8
00145 นางอุมาลัย ยาคํา
9
06053 นางศิริพร ทวิชาชาติ
10
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม
รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัลๆละ 1,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
06700
นายสุ
ร
ย
ิ
า
แสงอุทัศน
11
00927 นายเฉลียว เทียนวรรณ
12
07664 น.ส.เทพรดา จําปาเทศ
13
05173 นายเกียรติคุณ เจริญสวรรค
14
05592 นางลําไพ เพ็งใย
15
01868 นายสกุล สุพงษพันธุ
16
03558 นางเพลินจิตต ไวยโภคา
17
00298 น.ส.สุวีณา บานเย็น
18
07130 นายสุรพันธ จินตกานนท
19
02176 นายสุลี คําออน
20

ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ
รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัลๆละ 1,000 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
03464
นางฉวี
ว
รรณ
สุขมงคลรัตน
11
01740 นายวาท คนบุญ
12
06720 นางวาสนา จันทรแจมใส
13
06937 น.ส.โปรยรัตน เชาวเจริญพงศ
14
00827 น.ส.เพียงใจ แกวจรูญ
15
02381 นางผุสดี ศรีพยัตต
16
03203 นายสมนึก แชมตา
17
05286 น.ส.เสนห ปานหอย
18
07589 น.ส.ลอองดาว วงเวิน
19
01990 นายประธาน กิมศรี
20

รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท
รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
07125 นายรัฐธนินท แสงสายัณห
05048 น.ส.อุมาภรณ จรดล
1
1
08047
นางวราภรณ
เบญจมานุ
ก
ล
ู
04070 นายมะนาเซร เจะแว
2
2
05596 นายสําฤทธิ์ เพ็งหลอย
08053 น.ส.จันทรเพ็ญ ขํามิน
3
3
07615 นายสมยศ ศรีนิ่ม
01656 นายประสาท เจริญพิทยา
4
4
05459 นายปณิธาน นิยมสิทธ
06537 นายสุพรรณ โยธา
5
5
04989
นายนิ
ต
ก
ิ
ร
ผิ
ว
ผ
อ
ง
07130
นายสุรพันธ จินตกานนท
6
6
03727 นายสํารวม สีมะเดื่อ
07503 นายนพดล สิทธี
7
7
05428 นายณรงค จันทรแสง
05142 นายยุทธิวงศ จิระธรรมอุทัย
8
8
04012 นายพงศพสิน ศุทธิวิโรจน
05441 น.ส.นุชศราวดี รัตนพันธุ
9
9
06508
น.ส.กนกพร
เกษสุ
ว
รรณ
07673
น.ส.ศุภลักษณ ทองสง
10
10
06843 นายสิริพงศ กิตติกัลยาวงศ
06176 นายฐากร ทิพยสุนทรศักดิ์
11
11
07955 นายวรพงศ เฉลิมกุล
02354 สิบเอกกําพล ใจจันทร
12
12
01938 น.ส.ชูสุข นนทะนาคร
05784 น.ส.ณัฐพร สนธิ
13
13
06925
น.ส.สุ
ร
น
ิ
ทร
พ
ร
ยิ
ม
้
กั
น
07918
น.ส.อรนุช ดีชวย
14
14
07506 วาที่รอยตรีธนาคม จันทรแสงทอง
07950 น.ส.ฐานิสา สุมาลุย
15
15
07771 น.ส.ชนิดา สุนทรศิริเวช
01548 นายกิจจา ใจเย็น
16
16
04556 นายวัชรพล รื่นรักษา
05096 นายอาวุธ ชํานาญกุล
17
17
07753
น.ส.จารุ
ว
รรณ
สงพั
ฒ
น
แ
ก
ว
03381 นายปญโญ สุพรรณ
18
18
03351 นายสายัณห ชื่นเกษม
06951 น.ส.จารุวรรณ กสิหัตถ
19
19
07836 น.ส.เกศรา บริการ
04793 นายชาตรี ธาราแสง
20
20
07227
นางสายพิ
ณ
น
อ
ยประไพ
02906 นางจันทนา ขันธเล็ก
21
21
06202 นายประจักษ บัวเนียม
01843 นายสามารถ สุดสงวนเกียรติ
22
22
05318 น.ส.เมตตา ทิพยบรรพต
07620 น.ส.จันทรเพ็ญ ขําเลิศ
23
23
00033 นายสวัสดิ์ ดังขุนทด
04912 นายมนูญ รวมศรี
24
24
07806
น.ส.ลดาวั
ล
ย
น
า
คณาคุ
ป
ต
06256
น.ส.ริญนภัสฆ ทาวใคร
25
25
01669 นายชัยศิริ ศิริกุล
05825 นายพีรพัฒน สมัครเขตรการ
26
26
03700 นายบุญมี อารีเอื้อ
07882 น.ส.จุฑาภัสส เตียะเพชร
27
27
03180 นางสุชาดา คําดี
05583 นางสมพร โกศล
28
28
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม
รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
07129 นางปานฤดี จิตดี
29
04904 นายบุญเลิศ เงินขาว
30
03434 นายประชิด ตรีพลอักษร
31
06434 นางเรณุกา นิธิบุณยบดี
32
03345 นายนพดล ศรีคําขลิบ
33
06666 น.ส.จริยา บุญชวย
34
06102 นายไพศาล อูธัญญะ
35
07684 น.ส.พรพรรณ พุมพวง
36
04271 นายสุดใจ ศรีน้ําคํา
37
05568 นายสุรพล คลังสิน
38
01799 นางพจมาน จันทรชุม
39
07983 น.ส.อรทัย ชวงโชติ
40
04468 น.ส.นงลักษณ สําราญราษฏร
41
00031 นายชัย แสงสุวรรณ
42
00519 นายสุรินทร ไกรพานิช
43
04973 นายวิสูตร แจมครุฑ
44
07578 น.ส.พัชรินทร บุราณเดช
45
07481 น.ส.กันยกานต พนมกิจเจริญพร
46
06188 น.ส.สุดเพียร ศรีหลา
47
01403 นายมนัส สมปอง
48
07443 นางนิรุชา อุดมวงคยนต
49
07838 น.ส.จารุกร ฟองอินทร
50
07972 น.ส.รัชดาพร เข็มขัด
51
06627 น.ส.วรพรรณ เปรมฤทัย
52
06979 นางอุทุมพร เหมหงษา
53
02427 นายนิสสัย แกวศิริ
54
04427 นายสมศักดิ์ ควรประสิทธิ์
55
02223 นายโชติภณ ทองวิเศษ
56
06970 น.ส.ปยนุช เทศประพีป
57
07900 น.ส.วษวรรณ สุวรรณรักษ
58
06167 นายเกรียงศักดิ์ บุญประมวญ
59
04638 นายละออง อันประเสริฐ
60

ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ
รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท
ลําดับที่ เลขสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล
07701 นายไกรเดช โลกคําลือ
29
01871 นายสุชาย จันทรหอม
30
03511 นายสมเกียรติ อินทรชู
31
05556 นายประเสริฐ สิงหสุวรรณ
32
04451 นายสุชาติ มั่นเสมอ
33
05433 นายสุชาติ ยังทรัพย
34
08107 นางณฐาภัค รอดอินทร
35
03925 นายไพบูลย แปนประเสริฐ
36
04344 นางบุบผา รัตนะ
37
06341 นายวรพจน เวียงเกตุ
38
05817 นางกัลชิญา สีสระกาล
39
06492 น.ส.สุพัสตรา เหล็กจาน
40
02289 นายเพียร แหวนเพชร
41
07651 น.ส.กรรณิกา กาแกว
42
04131 นางศิริพร คชสารมณี
43
00254 นายสมจิตร บัวเมือง
44
07074 นายวรีรัตนพร มวงอยู
45
02234 นายธวัชชัย ปานพรหมมินทร
46
00663 นายเอนก ชูควร
47
07183 น.ส.กาญจนา อองเภา
48
06745 น.ส.ลวไมย สาวะรก
49
03934 นายประโภชน วงศษา
50
05460 นายสุชาติ เตชนราวงศ
51
01251 นายมนูญ ตันติกุล
52
03704 นายปยะวัฒน หนองพงษ
53
06478 น.ส.บุษกร กาญจนภิญพงศ
54
07770 นายปราเมศ ชุมปถัมภ
55
05281 นางพัชรา แมเราะ
56
07635 นายพิชิต นนทวงษา
57
00932 นายบุรินทร นามโคตร
58
02588 นางประภา วัฒนกุล
59
08062 น.ส.สิริวิมล ทําการดี
60

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

(นายสุธรรม ลิ่มพานิช)
เลขานุการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานกิจการและผลดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2562

ผูจัดการ
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีหนาที่เสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด ชุ ดที่ 39
ประจําป 2562 ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2562 โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดําเนินงานในป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561

รายการ

1. จํานวนสมาชิกสามัญ
2. จํานวนสมาชิกสมทบ
3. ทุนเรือนหุน
4. เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณภาคีบางเขน
5. เงินใหสมาชิกกูยืม
6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น
7. เงินลงทุน
8. รายได
8.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
8.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
8.3 ผลตอบแทนจากการเงินลงทุน
8.4 รายไดอื่น
รวมรายได
9. รายจาย
9.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
9.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
9.3 คาใชจายดําเนินงาน
รวมรายจาย
10. กําไรสุทธิ
11. สินทรัพย
11.1 สินทรัพยหมุนเวียน
11.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป 2562
จํานวนเงิน (บาท)
4,774 ราย
494 ราย
1,614,466,220.00
1,312,256,677.09
1,641,597,447.42
575,864,288.36
1,193,036,433.26

ป 2561
จํานวนเงิน (บาท)
4,775 ราย
431 ราย
1,533,912,130.00
1,217,699,389.64
1,741,051,640.53
571,652,696.19
1,057,436,100.00

เพิ่ม(ลด)
จํานวนเงิน (บาท)
(1) ราย
63 ราย
80,554,090.00
94,557,287.45
(99,454,193.11)
4,211,592.17
135,600,333.26

114,042,429.00
17,964,377.93
38,851,463.13
207,701.35
171,065,971.41

120,996,896.19
18,196,009.31
31,061,376.28
346,516.58
170,600,798.36

(6,954,467.19)
(231,631.38)
7,790,086.85
(138,815.23)
465,173.05

33,860,149.05
7,312,608.63
18,855,610.31
60,028,367.99
111,037,603.42

32,230,098.98
7,986,735.32
20,846,262.50
61,063,096.80
109,537,701.56

1,630,050.07
(674,126,69)
(1,990,652.19)
(1,034,728.81)
1,499,901.86

894,341,467.49
2,538,396,676.63
3,432,738,144.12

862,291,032.01
2,523,706,512.88
3,385,997,544.89

32,050,435.48
14,690,163.75
46,740,599.23

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

83

รายการ
12. หนี้สินและทุนของสหกรณ
12.1 หนี้สนิ หมุนเวียน (บาท)
12.2 หนี้สินไมหมุนเวียน (บาท)
รวมหนี้สิน
13. ทุนของสหกรณ
14. รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม/ลด

1,438,424,549.67 1,524,508,652.31
11,594,610.00
10,707,490.00
1,450,019,159.67 1,535,216,142.31
1,982,718,984.45 1,850,781,402.58
3,432,738,144.12 3,385,997,544.89

(86,084,102.64)
887,120.00
(85,196,982.64)
131,937,581.87
46,740,599.23

ผลการดําเนินงานในป 2562
จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณป 2562 กับ ป 2561 จะเห็นวา
สินทรัพย เพิ่มขึ้น จํานวน 46,740,599.23 บาท คิดเปนรอยละ 1.38 ลูกหนี้เงินกูลดลง จํานวน
99,454,193.11 บาท คิดเปนรอยละ 5.71 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืนเพิ่มขึ้น
4,221,592.17 บาท คิดเปนรอยละ 0.74 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 135,600,332.26บาท คิดเปน
รอยละ 12.82
หนี้สินและทุนของสหกรณ เพิ่มขึ้น เนื่องจากทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 131,937,581.87 บาท
คิดเปนรอยละ 7.13 หนี้สินลดลง จํานวน 85,196,982.64 บาท คิดเปนรอยละ 5.55 ในหมวด
หนี้สินหมุนเวียนเงินรับฝากจะเพิ่มจากป 2561 จํานวน 94,557,287.45 บาท คิดเปนรอยละ 7.77
และหมวดทุนของสหกรณทุนเรือนหุนเพิ่มจํานวน 80,554,090.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.25

ก. การบริหารงานทั่วไป

1. สมาชิกสหกรณ
สหกรณฯ มีสมาชิกในป 2562 จํานวน 5,268 คน เปรียบเทียบกับป 2561 ดังนี้
รายการ

1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกสมทบ

รวมสมาชิกทั้งหมด

ป 2562
(คน)

ป 2561
(คน) เพิ่ม/ลด

4,774
494

4,775
431

5,268

5,206

(1)
63

62

สมาชิก

เขาใหม
100
85

185

ลาออก
72
22

94

เสียชีวิต โอนยาย
28
1
-

28

1

2. ทุนเรือนหุน
สหกรณ มีทุนเรือนหุนรวมทั้งสิ้น 1,614,466,220 บาท ป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 ดังนี้

ลําดับบ รายการ รายการ
ลำ�ดั

1
2
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ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ
ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ

ทุนเรือนหุนทั้งหมด

ป 2562 ปี(บาท)
2562

(บาท)

1,588,528,410.00
25,937,810.00

ป 2561 ปี(บาท)
2561

(บาท)

1,513,765,270.00
20,146,860.00

ทุนเรือนหุน (บาท
เพิ่มขึ้น

74,763,140.00
5,790,950.00

ลดลง

-

1,614,466,220.00 1,533,912,130.00 80,554,090.00 -
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3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น
มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 1,312,256,677.09 บาท ป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 ดังนี้
ลําดับ

1
2
3

รายการ

ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
สหกรณอื่น

รวมเงินฝาก

ป 2562
(บาท)

ป 2561
(บาท)

82,256,376.35
1,229,927,547.48
72,753.26

89,862,540.38
1,127,765,696.93
71,152.33

1,312,256,677.09 1,217,699,389.64

เงินฝาก (บาท)
(เพิ่มขึ้น)

(7,606,164.03)
102,161,850.55
1,600.93

94,557,287.45

สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีครั้งแรก
ไมนอยกวา 100 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป คิดดอกเบี้ยใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 ตอป ฝากครั้งตอไปอยางนอย
5,000 บาท คิดดอกเบี้ยใหทุกเดือน และทบดอกเบี้ยเปนตนเงินฝาก สมาชิกสามัญฝากเงินไดบัญชีละ
ไมเกิน 20,000,000 บาท สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท
4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 ดังนี้
รายการ

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม/ลด

1. เงินกูสามัญ (บุคคลค้ําประกัน)

865,553,830.00

853,518,420.00

12,035,410.00

2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุนค้ําประกัน)

115,213,980.00

103,319,360.00

11,894,620.00

5,741,100.00

4,441,630.00

1,299,470.00

-

57,000.00

-

111,709,018.00

92,264,189.00

19,444,829.00

-

-

-

2,327,530.00

3,202,350.00

(874,820.00)

-

1,661,138.64

-

1,100,545,458.00 1,058,464,087.64

42,081,370.36

3. เงินกูสามัญ (สมทบ)
4. เงินกูสามัญ (เพื่อการศึกษา)
5. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
6. เงินกูฉุกเฉิน (อุทกภัย)
7. เงินกูกรณีพิเศษ
8. คลินิกเงินกูธนาคารออมสิน

รวม
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5. เงินสด เงินฝาก และเงินลงทุน
5.1 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น (ภาคีบางเขน)
สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้
รายการ

ป 2562
จํานวนเงิน

ป 2561
จํานวนเงิน

เพิ่ม (ลด)

เงินสด
1. เงินสดคงเหลือ

3,033.42

2,598.77

434.65

24,800.00
115,675,256.82
115,703,090.24

51,587.75
61,438,612.99
61,492,799.51

(26,787.75)
54,236,643.83
54,210,290.73

1. สหกรณภาคีบางเขน
50,817.49
49,532.58
2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 220,000,000.00 290,000,000.00
3. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 50,000,000.00 50,000,000.00
-4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด
110,000,000.00 90,000,000.00
5. สอ.การประปานครหลวง
80,000,000.00 80,000,000.00
6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด
10,380.63
10,364.10
7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด
100,000.00
100,000.00
รวม
460,161,198.12 510,159,896.68

1,284.91
(70,000,000.00)
20,000,000.00
16.53
(49,998,698.56)
49,998,698.56

เงินฝากธนาคาร
1. กระแสรายวัน
2. ออมทรัพย
รวม

เงินฝากสหกรณอื่น
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5.2 เงินลงทุน ประกอบดวย
รายการ

เงินลงทุนระยะสั้น
1. ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.
เงินลงทุนระยะยาว
1. พันธบัตรรัฐบาล
2. พันธบัตร ธกส.
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
4. หุนกู บมจ.ปตท.
5. หุนกู บมจ. CPALL
6. หุนกู บมจ.ไทยคม
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง
9. หุนกู บมจ. การบินไทย
10. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
11. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
12. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี
13. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
14. หุนกู บมจ. BTSC
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
17. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป
18. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง
19. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร
20. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด
21. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น
26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
27. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev)
28 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1
29 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2
30. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

ป 2562
จํานวนเงิน

ป 2561
จํานวนเงิน

30,000,000.00

-

30,000,000.00 30,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
45,000,000.00 45,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00 40,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
68,000,000.00 53,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
17,000,000.00 17,000,000.00
44,000,000.00 44,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
102,000,000.00 102,000,000.00
20,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
45,000,000.00 45,000,000.00
65,000,000.00 65,000,000.00
47,762,000.00 50,000,000.00
47,762,000.00 50,000,000.00
30,000,000.00
-

เพิ่ม(ลด)
30,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
(2,238,000.00)
(2,238,000.00)
30,000,000.00
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ป 2562
จํานวนเงิน
19,000,000.00
1,115,524,000.00
50,228,375.20
1,165,752,375.20

ป 2561
จํานวนเงิน
1,016,000,000.00
14,017,600.00
1,030,017,600.00

26,118,500.00

26,118,500.00

33. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

200,000.00

200,000.00

-

34. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

100,000.00

100,000.00

-

35. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด

1,000,000.00

1,000,000.00

-

27,418,500.00

27,418,500.00

-

(134,441.94)

-

รายการ
31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
32. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

รวมเปนเงิน
หัก คาเผือ่ การปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินการลงทุนระยะยาว

1,193,036,433.26

6. รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอื่น

เพิ่ม(ลด)
19,000,000.00
99,524,000.00
36,210,775.20
105,734,775.20
-

(134,441.94)

1,057,436,100.00 135,600,333.26

สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น ผลตอบแทนจากเงินลงทุน รวมทั้งคาธรรมเนียมแรกเขา และรายไดอื่น ในป 2562
รวมเปนเงิน 170,065,971.41 บาท ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ป 2562
ป 2561
เพิ่ม (ลด)
(บาท)
(บาท)
1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู
114,042,429.00 120,996,896.19 (6,954,467.19)
2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก
17,964,377.93
18,196,009.31
(231,631.38)
3 รายไดจากการเงินลงทุน
38,851,463.13
31,061,376.28 7,790,086.85
รวม
170,858,270.06 170,254,281.78
603,988.28
4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา
18,500.00
23,700.00
(5,200.00)
5 คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
171,800.10
311,766.58
(139,966.48)
5 รายไดอื่นๆ
17,401.25
11,050.00
6,351.25
รวม
207,701.35
346,516.58
(138,815.23)
รวมรายไดเปนเงิน
171,065,971.41 170,600,798.36
465,173.05
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7. คาใชจายในการดําเนินงาน
สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2562 จํานวน 60,028,367.99 บาท ดังนี้
ป 2562 (บาท)

ลําดับ
รายการ
1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
2 ดอกเบีย้ จายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N)
3 คาใชจายในการดําเนินงาน

ป 2561 (บาท)

33,860,149.05
7,312,608.63
18,855,610.31

รวมคาใชจายเปนเงิน

32,230,098.98
7,986,735.32
20,846,262.50

1,630,050.07
(674,126.69)
(1,990,652.19)

60,028,367.99 61,063,096.80 (1,034,728.81)

8. การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ลําดับ
1
2
3
4
5

เพิ่ม /ลด

รายการ
จายเงินคาทําศพสมาชิก
จายเงินคาเคารพศพ (หรีด)
จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป
จายเงินการกุศลเพื่อประโยชนสาธารณะ
จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

รวมเปนเงิน

ป 2562 (บาท)

160,000.00
39,000.00
487,000.00
23,000.00
901,000.00

ป 2561 (บาท)
180,000.00
57,998.00
570,000.00
26,000.00
899,500.00

เพิ่ม /ลด
(20,000.00)
(18,998)
(83,000.00)
(3,000.00)
1,500.00

1,610,000.00 1,733,498.00 (123,498.00)

ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2559 - 2562
ลําดับ

ที่มาของรายได

1

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

2

ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน

3

คาธรรมเนียมแรกเขา

4

รายไดอื่น ๆ

รวมรายได
5

หัก คาใชจา ยในการดําเนินงาน

กําไรสุทธิ

ป 2562

ป 2561

ป 2560

ป 2559

114,042,429.00

120,996,896.19

129,522,630.07

136,522,268.22

56,815,841.06

49,257,385.59

38,202,807.56

31,578,855.55

18,500.00

23,700.00

22,800.00

22,600.00

189,201.35

322,816.58

374,179.16

13,133.00

171,065,971.41 170,600,798.36 168,122,416.79 168,136,856.77
60,028,367.99

61,063,096.80

57,033,744.71

55,233,975.77

111,037,603.42 109,537,701.56 111,088,672.08 112,902,881.00
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ค. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกและกิจกรรมเพื่อการกุศล

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดที่ 39 ไดอนุมัติ
จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2562 ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. การจายเงินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
ในป 2562 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2562 เพื่อจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณฯ ว าดวยการใชทุ นสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 363 ทุ น รวมเป นเงิ น
901,000.00 บาท (เกาแสนหนึ่งพันบาทถวน) ดังนี้
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช.
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา
5. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
รวมเปนเงิน

จํานวน
ทุน
102
52
80
15
114
363

ทุนละ
(บาท)
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

จํานวนเงิน
(บาท)
153,000.00
104,000.00
200,000.00
45,000.00
399,000.00
901,000.00

2. การจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป
ในป 2562 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพื่อจายเงิน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพื่อจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
ซึ่ งเป นสมาชิ กสหกรณ และมี อายุ ครบ 60 ป บริ บู รณ จํ านวน 100 คน เป นเงิ น 487,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ดังนี้
1. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
จํานวน 2 คนๆละ 3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 6,000 บาท
2. เป นสมาชิ กสหกรณ ฯ ตั้ งแต 20 ป ขึ้นไป ได รั บเงิ นสวั สดิ การบํ าเหน็ จสมาชิ ก
จํานวน 9 คนๆละ 4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 36,000 บาท
3. เป นสมาชิ กสหกรณ ฯ ตั้ งแต 25 ป ขึ้ นไป ได รั บเงิ นสวั สดิ การบํ าเหน็ จสมาชิ ก
จํานวน 89 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 445,000 บาท
3. การจายเงินเพื่อการกุศล
ในป 2562 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล
บํารุงการศาสนา และทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
(อัคคีภัย,น้ําทวม) รวมเปนเงิน 23,000.00 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถวน)
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4. การจายเงินคาพวงหรีด
ในป 2562 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครั ว เพื่ อ สงเคราะห ส มาชิ ก และครอบครั ว ที่ ถึ ง แก ก รรม เพื่ อ จ า ยเงิ น ค า พวงหรี ด
เพื่อแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 39 ราย เปนเงิน 39,000 บาท (สามหมี่นเกาพันบาทถวน)
5. การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ในป 2562 สหกรณ ออมทรั พย ก รมประมง จํา กัด ได อ นุมั ติใ ช ทุน สวั ส ดิก าร
สมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแกกรรม เพื่อจายเงินเปน คาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 32 ราย เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2562

ในป 2562 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณ
ประจําป และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เพื่อจา ยเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิ ก
เสียชีวิต จํานวน 32 ราย รวมเปนเงิน 6,320,000 บาท (หกลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน) โดย
จายเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน 3,691,000 บาท (สามลานหกแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เปนเงินจํานวน 2,629,000 บาท (สองลานหกแสน
สองหมื่นเกาพันบาทถวน)
จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพื่อคุมครองสินเชื่อ
สหกรณออมทรั พย กรมประมง จํากั ด ได ทําประกั นกลุ มเพื่อ คุม ครองสิ นเชื่อ ในป 2562
กับบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 750 บาท / 100,000 บาท/ ป และ
มีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 9 ราย รวมเปนเงิน 4,500,000.00 บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ดังนี้
1
นายบรรทม
ชางราย
จํานวนเงิน
300,000 บาท
2
นางอรุณ
ยากลิ่นหอม
จํานวนเงิน
900,000 บาท
3
นายไตรวิช
ไทยอารี
จํานวนเงิน
300,000 บาท
4
นายสมโภชน เต็มเปยม
จํานวนเงิน
1,300,000 บาท
5
นางพรรณี
อินทะสรอย
จํานวนเงิน
300,000 บาท
6
นายสุรัตน
ยืดยาว
จํานวนเงิน
100,000 บาท
7
นายสามารถ ทองเนื้อสุข
จํานวนเงิน
500,000 บาท
8
นายวิโรจน
เผือกจีน
จํานวนเงิน
300,000 บาท
9
นายชัยรัตน
ไทยขํา
จํานวนเงิน
500,000 บาท
รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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ฉ. การเขารวมกิจกรรมภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 2562
ภาคีสหกรณบางเขนไดเริ่มกอตั้งเมื่อป 2550 ปจจุบันมีสหกรณตางๆจํานวน 13 สหกรณ
เข า ร ว มในภาคี ส หกรณ บ างเขน มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ความร ว มมื อ ทางด า นการเงิ น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานขบวนการสหกรณและสังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดการประชุม
ประจําป ซึ่งในป 2562 สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร จํากัด และสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํ ากั ด เป นเจ าภาพร วมในการจั ดสั มมนาภาคี สหกรณ บางเขน ระหว า งวั น ที่ 8-10
พฤศจิ ก ายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเที ย นบี ช พั ท ยา 457 หมู 12 ถนนจอมเที ย นบี ช
ซอย 13-14 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีประโยชน
ตอสหกรณของเราและบรรลุวัตถุประสงคของภาคีสหกรณบางเขน
จึงเสนอที่ประชุมเพี่อทราบ

มติที่ประชุม
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2562
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ผูตรวจสอบกิจการ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น
ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ นต อ คณะกรรมการแล ว นั้ น ในโอกาสนี้ ข อเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2562 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
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บริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 อำคำรสำรำญแมนชั่น ซอยประชำรำษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสำร 02-691-2212

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติเลือกตั้งให้ข้าพเจ้า
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด (สหกรณ์) สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึง่ ข้าพเจ้าและคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ทาการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ เป็นประจาทุกเดือนแล้วนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจาปี
๒๕๖๒ โดยสรุปดังต่อไปนี้
๑.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑.๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และมติคณะกรรมการ
ดาเนินการ
๑.๒ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านการจัดทาบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด รวมถึงระเบียบและคาแนะนา
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑.๓ เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์
๒.ขอบเขตของการตรวจสอบ
๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
๒.๒ ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
๒.๓ ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนด
๒.๕ ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตามที่กาหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติที่ประชุม
๓.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
๓.๑ ผลการดาเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด มีสมาชิกเมื่อต้นปี ๕,๒๐๖ คน ระหว่างปีมีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้น
๑๘๕ คน สมาชิกลดลง ๑๒๓ คน คิดเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิ ๖๒ คน ทาให้สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี (๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒) จานวน ๕,๒๖๘ คน โดยแยกเป็นสมาชิกสามัญ ๔,๗๗๔ คน และสมาชิกสมทบ ๔๙๔ คน
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น ๓,๔๓๒,๗๓๘,๑๔๔.๑๒ บาท ในรอบปีบัญชี สหกรณ์มี
รายได้ ทั้ ง สิ้ น ๑๗๑,๐๖๕,๙๗๑.๔๑ บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง สิ้ น ๖๐,๐๒๘,๓๖๗.๙๙ บาท ก าไรสุ ท ธิ
๑๑๑,๐๓๗,๖๐๓.๔๒ บาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑,๔๙๙,๙๐๑.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗
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สหกรณ์มีการกาหนดประมาณการรายได้และรายจ่ายไว้ชัดเจน ผลการดาเนิ น งานมีรายได้ ต่ากว่า
ประมาณการ ๔.๖๒ ล้ านบาท รายจ่ ายต่ากว่าประมาณการ ๕.๖๖ ล้านบาท ส่งผลให้ มีกาไรสุ ทธิสู งกว่า
ประมาณการ ๑.๐๔ ล้านบาท
การบริ ห ารงานด้ า นต่ า งๆ เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ และมติ
คณะกรรมการดาเนินการ ทั้งนี้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ คณะกรรมการดาเนินการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีการบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ เร่งรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใส่ติดตาม
งานเป็นอย่างดี
๓.๒ ด้านการเงิน
สหกรณ์มียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี ๓,๐๓๓.๔๒ บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีและอยู่ภายใน
วงเงินเก็บรักษาเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาทต่อวัน เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี ๑๑๕,๗๐๓,๐๙๐.๒๔ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจ้ง
ยอดของธนาคาร สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ในที่ปลอดภัย ประกอบด้วย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
๑๑๕,๖๗๕,๒๕๖.๘๒ บาท
บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน
๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท
รวมเงินฝากธนาคาร
๑๑๕,๗๐๓,๐๙๐.๒๔ บาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปี ๔๖๐,๑๖๑,๑๙๘.๑๒ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบ
แจ้งยอดของสหกรณ์อื่น สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นไว้ในที่ปลอดภัย ประกอบด้วย
เงินฝากออมทรัพย์ - สหกรณ์ภาคีบางเขน
เงินฝากออมทรัพย์ - ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
เงินฝากประจา - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
เงินฝากประจา - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จากัด
เงินฝากประจา - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
เงินฝากประจา - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานประปานครหลวง จากัด
เงินฝากประจา - สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น

๕๐,๘๑๗.๔๙ บาท
๑๐,๓๘๐.๖๓ บาท
๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔๖๐,๑๖๑,๑๙๘.๑๒ บาท

๓.๓ ด้านการบัญชี
สหกรณ์ มี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี เ ป็ น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป การบั น ทึ ก บั ญ ชี มี ห ลั ก ฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง มี การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ รายการทางบัญชี การสอบยัน
กับแผนกต่างๆ การประมวลผลและจัดทารายงานทันต่อเหตุการณ์
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๓.๔ ด้านการประมวลผล
สหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงิน ฝาก ระบบ
สินเชื่อ และระบบบัญชี ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่าในการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกาหนดให้สหกรณ์ต้องเตรียมมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากระบบ
สารสนเทศไว้ล่วงหน้าอย่างมีป ระสิทธิภาพเพียงพอ จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์มีมาตรการในการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
๓.๕ ด้านการบริหารสินเชื่อ
๓.๕.๑ ในระหว่างปีสหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน จานวน ๑,๙๖๘ สัญญา จานวนเงิน
เงินกู้สามัญ จานวน ๑,๕๙๔ สัญญา จานวนเงิน
เงินกูก้ รณีพิเศษ จานวน ๓๐ สัญญา จานวนเงิน
รวม
๓,๕๙๒ สัญญา

๑๑๑,๗๐๙,๐๑๘.๐๐
๙๘๖,๕๐๘,๙๑๐.๐๐
๒,๓๒๗,๕๓๐.๐๐
๑,๑๐๐,๕๔๕,๔๕๘.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ปริมาณเงินให้กู้แก่สมาชิก ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ จานวน
๔๒,๐๖๙,๔๒๙.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๗ การพิจารณาและการทานิติกรรมสัญญาเป็นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์กาหนด โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาและการทานิติกรรมสัญญาโดยถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญ
๓.๕.๒ ในระหว่างปีสหกรณ์ไม่มีลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไม่มีการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
๓.๖ ด้านการลงทุน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือ ดังต่อไปนี้
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ตราสาร

วันที่ออก

๑) หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์ ราคาทุน ๖๐.๐๐
๑.๑) CPALL218B
๒๒ ส.ค. ๕๗
๑.๒) CPALL226A
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑.๓) CPALL238A
๒๖ ส.ค. ๕๙
๑.๔) CPALL22NA
๓๐ พ.ย. ๖๐
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ครบวันที่
ล้านบาท :๒๒ ส.ค. ๖๔
๓๐ มิ.ย. ๖๕
๒๖ ส.ค. ๖๖
๓๐ พ.ย. ๖๕

ราคาทุน อัตรา อันดับ
(ล้านบาท) ดอกเบี้ย เครดิต
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๔.๗๕%
๔.๑๐%
๓.๒๕%
๓.๑๐%

A
A
A
AA-
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๒) หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม ราคาทุน ๕.๐๐ ล้านบาท :๒.๑) THCOM21OB ๐๒ ต.ค. ๕๗ ๐๒ ต.ค. ๖๔

๕.๐๐

๔.๖๘%

A-

๓) หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ราคาทุน ๕.๐๐ ล้านบาท :๓.๑) PTTC21NA
๑๕ ธ.ค. ๕๗ ๑๕ พ.ย. ๖๔

๕.๐๐

๔.๐๐%

AAA

๔) หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ราคาทุน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท :๔.๑) CPF205A
๑๓ พ.ค. ๕๘ ๑๓ พ.ค. ๖๓
๑๐.๐๐
๔.๒) CPF244A
๑๒ เม.ย. ๕๙ ๑๒ เม.ย. ๖๗ ๑๐.๐๐
๔.๓) CPF251A
๒๔ ม.ค. ๖๑ ๒๔ ม.ค. ๖๘
๒๐.๐๐
๔.๔) CPF281A
๒๔ ม.ค. ๖๑ ๒๔ ม.ค. ๗๑
๒๐.๐๐
๔.๕) CPF225A
๑๕ พ.ย. ๖๑ ๑๕ พ.ค. ๖๕
๔๐.๐๐

๓.๒๑%
๓.๑๑%
๓.๐๕%
๓.๖๐%
๓.๒๐%

A+
A+
A+
A+
A+

๕) หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง ราคาทุน ๔๕.๐๐
๕.๑) CK247A
๐๘ ก.ค. ๕๙
๕.๒) CK245A
๒๖ พ.ค. ๖๐
๕.๓) CK25NA
๐๓ พ.ย. ๖๐

ล้านบาท :๐๘ ก.ค. ๖๗
๒๖ พ.ค. ๖๗
๐๓ พ.ย. ๖๘

๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๕.๐๐

๓.๕๑%
๓.๘๐%
๓.๓๔%

A
A
A

๖) หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ราคาทุน ๒๐.๐๐ ล้านบาท :๖.๑) THAI209A
๓๐ ก.ย. ๕๘ ๓๐ ก.ย. ๖๓
๖.๒) THAI23DA
๒๓ ธ.ค. ๕๙ ๒๓ ธ.ค. ๖๖

๕.๐๐
๑๕.๐๐

๔.๑๔%
๓.๖๖%

A
A

๗) หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย
๗.๑) KTC22NA
๗.๒) KTC26NA
๗.๓) KTC26DA
๗.๔) KTC224A

๑๕.๐๐
๓๕.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐

๓.๖๘%
๔.๐๐%
๔.๐๐%
๓.๐๓%

A+
A+
A+
A+

๘) หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง ราคาทุน ๒๐.๐๐ ล้านบาท :๘.๑) SCCC244A
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒๙ เม.ย. ๖๗ ๑๐.๐๐
๘.๒) SCCC245A
๐๙ พ.ค. ๖๐ ๐๙ พ.ค. ๖๗
๑๐.๐๐

๒.๔๖%
๓.๖๕%

A
A

๙) หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ราคาทุน ๕.๐๐ ล้านบาท :๙.๑) STA215A
๑๘ พ.ค. ๕๙ ๑๘ พ.ค. ๖๔
๕.๐๐

๓.๑๐%

BBB+

๑๐) หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ราคาทุน ๔๐.๐๐ ล้านบาท :๑๐.๑) CPFTH237A ๑๕ ก.ค. ๕๙ ๑๕ ก.ค. ๖๖
๒๐.๐๐
๑๐.๒) CPFTH245A ๒๔ พ.ค. ๖๑ ๒๔ พ.ค. ๖๗
๒๐.๐๐

๓.๐๙%
๓.๒๔%

A+
A+

ราคาทุน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท :๑๑ พ.ย. ๕๘ ๑๑ พ.ย. ๖๕
๓๐ พ.ย. ๕๙ ๒๗ พ.ย. ๖๙
๒๙ ธ.ค. ๕๙ ๒๙ ธ.ค. ๖๙
๐๕ เม.ย. ๖๐ ๐๕ เม.ย. ๖๕
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๑๑) หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ราคาทุน ๑๐.๐๐ ล้านบาท :๑๑.๑) BTSC26NA
๑๐ พ.ย. ๕๙ ๑๐ พ.ย. ๖๙
๑๐.๐๐ ๓.๘๗%

A

๑๒) หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ราคาทุน ๖๘.๐๐ ล้านบาท :๑๒.๑) BJC25DA
๐๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๘ ธ.ค. ๖๘
๒๓.๐๐
๑๒.๒) BJC203A
๒๔ มี.ค. ๖๐ ๒๔ มี.ค. ๖๓
๓๐.๐๐
๑๒.๓) BJC233A
๒๑ มี.ค. ๖๒ ๒๔ มี.ค. ๖๖
๕.๐๐
๑๒.๔) BJC259A
๕ ก.ย. ๖๒
๗ ก.ย. ๖๘
๑๐.๐๐

๔.๐๙%
๓.๐๐%
๓.๒๐%
๒.๘๖%

A+
A+
A+
A+

๑๓) หุ้นกู้ บจ. น้าตาลมิตรผล ราคาทุน ๕.๐๐ ล้านบาท :๑๓.๑) MPSC26DA
๒๘ ธ.ค. ๕๙ ๒๘ ธ.ค. ๖๙

๕.๐๐

๔.๒๒%

A+

๑๔) หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ราคาทุน ๕.๐๐ ล้านบาท :๑๔.๑) TU241A
๑๙ ม.ค. ๖๐ ๑๙ ม.ค. ๖๗

๕.๐๐

๓.๕๘%

A+

๑๕) หุ้นกู้ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ราคาทุน ๒๐.๐๐ ล้านบาท :๑๕.๑) SPI242A
๐๙ ก.พ. ๖๐ ๐๙ ก.พ. ๖๗
๒๐.๐๐

๓.๔๔%

AA

๑๖) หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ราคาทุน ๕๐.๐๐ ล้านบาท :๑๖.๑) IVL225A
๐๔ พ.ค. ๖๐ ๐๔ พ.ค. ๖๕
๕.๐๐
๑๖.๒) IVL286A
๐๘ มิ.ย. ๖๑ ๐๘ มิ.ย. ๗๑
๔๕.๐๐

๓.๒๔%
๓.๘๓%

AAAA-

๑๗) หุ้นกู้ บมจ.บีอีซี เวิลด์ ราคาทุน ๑๗.๐๐ ล้านบาท :๑๗.๑) BEC225A
๓๑ พ.ค. ๖๐ ๓๑ พ.ค. ๖๕

๓.๑๔%

A-

๑๘) หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ราคาทุน ๔๔.๐๐ ล้านบาท :๑๘.๑) BAM226A
๒๓ มิ.ย. ๖๐ ๒๓ มิ.ย. ๖๕
๔.๐๐ ๓.๔๑%
๑๘.๒) BAM239A
๐๘ ก.ย. ๖๐ ๐๘ ก.ย. ๖๖
๔๐.๐๐ ๓.๔๔%

AAAA-

๑๙) หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร ราคาทุน ๑๐.๐๐ ล้านบาท :๑๙.๑) BTG247A
๒๑ ก.ค. ๖๐ ๒๑ ก.ค. ๖๗

๑๗.๐๐

๑๐.๐๐

๓.๓๗%

A-

๒๐) หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ราคาทุน ๑๐๒.๐๐ ล้านบาท :๒๐.๑) SCC248A
๓๐ ส.ค. ๖๐ ๓๐ ส.ค. ๖๗ ๑๐๐.๐๐
๒๐.๒) SCC224A
๐๒ เม.ย. ๖๑ ๐๑ เม.ย. ๖๕
๒.๐๐

๒.๙๗%
๓.๐๐%

A+
A+

๒๑) หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ราคาทุน ๒๐.๐๐ ล้านบาท :๒๑.๑) BEM249A
๐๗ ก.ย. ๖๐ ๐๗ ก.ย. ๖๗
๑๐.๐๐ ๓.๑๐%
๒๑.๒) BEM265A
๐๙ พ.ค. ๖๒ ๐๙ พ.ค. ๖๙
๑๐.๐๐ ๓.๕๙%
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๒๒) หุ้นกู้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ราคาทุน ๑๐.๐๐ ล้านบาท :๒๒.๑) AMATA24OA ๐๕ ต.ค. ๖๐ ๐๕ ต.ค. ๖๗
๑๐.๐๐

๓.๐๔%

A

๒๓) หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ราคาทุน ๔๕.๐๐ ล้านบาท :๒๓.๑) BTSG27DA
๒๖ ธ.ค. ๖๐ ๒๖ ธ.ค. ๗๐
๑๕.๐๐
๒๓.๒) BTSG239A
๐๗ ก.ย. ๖๑ ๐๗ ก.ย. ๖๖
๓๐.๐๐

๓.๖๕%
๓.๒๕%

A
A

๒๔) หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ราคาทุน ๖๕.๐๐ ล้านบาท :๒๔.๑) TBEV253A
๑๕ มี.ค. ๖๑ ๒๒ มี.ค. ๖๘
๕๐.๐๐
๒๔.๒) TBEV239A
๑๙ ก.ย. ๖๑ ๑๙ ก.ย. ๖๖
๑๕.๐๐

๓.๑๕%
๓.๓๕%

AA
AA

๒๕) หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร์ 1 ราคาทุน ๔๗.๗๖ ล้านบาท :๒๕.๑) BIPA335A
๓๑ พ.ค. ๖๑ ๓๑ พ.ค. ๗๑
๔๗.๗๖

๓.๙๕%

A-

๒๖) หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร์ 2 ราคาทุน ๔๗.๗๖ ล้านบาท :๒๖.๑) BIPB335A
๓๑ พ.ค. ๖๑ ๓๑ พ.ค. ๗๑
๔๗.๗๖

๓.๙๕%

A-

๒๗) หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ ราคาทุน ๓๐.๐๐ ล้านบาท :๒๗.๑) MINT243A
๒๙ มี.ค. ๖๒ ๒๙ มี.ค. ๖๗

๓๐.๐๐

๓.๖๐%

A-

๒๘) หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ราคาทุน ๑๙.๐๐ ล้านบาท :๒๘.๑) WHA244A
๒๔ เม.ย. ๖๒ ๒๔ เม.ย. ๖๗

๑๙.๐๐

๓.๔๐%

A-

รวมหุ้นกู้

๑,๐๑๕.๕๒ ล้านบาท

ราคาทุน อัตรา อันดับ
ตราสาร
วันที่ออก
ครบวันที่
(ล้านบาท) ดอกเบี้ย เครดิต
๑) พันธบัตร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ราคาทุน ๓๐.๐๐ ล้านบาท :๑.๑) SB23DA
๑๓ ธ.ค. ๕๙ ๑๓ ธ.ค. ๖๖ ๓๐.๐๐ ๒.๕๖% ไม่ระบุ
๒) พันธบัตร ธ.ก.ส. รุ่นสุขกันเถอะเรา ราคาทุน ๒๐.๐๐ ล้านบาท :๒.๑) GGSB201A
๑๒ ม.ค. ๕๘ ๑๒ ม.ค. ๖๓ ๒๐.๐๐

๓.๘๐%

๓) พันธบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ราคาทุน ๒๐.๐๐ ล้านบาท :๓.๑) EGAT336A
๒๙ มิ.ย. ๖๑ ๒๙ มิ.ย. ๗๖ ๒๐.๐๐ ๓.๕๗%
รวมพันธบัตร
๗๐.๐๐ ล้านบาท
รวมเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
๑,๐๘๕.๕๒ ล้านบาท
(ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน จานวน
๕๐.๒๓ ล้านบาท)

AAA
AAA
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เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ราคาทุน
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จากัด ราคาทุน
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
ราคาทุน
หุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จากัด
ราคาทุน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวมเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น
- หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จากัด
- หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-สุทธิ
รวมเงินลงทุน

๒๖,๑๑๘,๕๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๗,๔๑๘,๕๐๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๔,๔๔๑.๙๔
๑๓๔,๔๔๑.๙๔
๕๗,๒๘๔,๐๕๘.๐๖

บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๑๔๒,๘๐๘,๐๕๘.๐๖ บาท

นายทะเบีย นสหกรณ์ได้ รับ จดทะเบี ย นแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบั งคับ ของชุมนุ มสหกรณ์ธ นกิจ ไทย จ ากัด
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นต้นไป
ทาให้ ณ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๖๕๒ มู ล ค่ า หุ้ น ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จ ไทย จ ากั ด มี มู ล ค่ า หุ้ น ละ
๙๖๕,๕๕๘.๐๖ บาท สหกรณ์ฯ จะตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น เพียงหุ้นละ ๓๔,๔๔๑.๙๔ บาท
งบการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จากัด ณ วันสิ้นงวดบัญชีวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ คานวณมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกได้ (๓,๓๗๘.๒๑) บาท ไม่มีมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สหกรณ์จึงค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นดังกล่าว ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ ๐๔๐๔/ว๕
๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นาเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น
ข้อ ๑ กรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในหุ้นสหกรณ์แล้ว ปรำกฏว่ำมูลค่ำหุ้นของสหกรณ์ที่นำเงินไปลงทุน
ลดลงต่ำกว่ำมุลค่ำที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น หรือลดลงจนกระทั่งมูลค่ำหุ้นติดลบให้รับรู้ผลขำดทุน
เท่ำกับจำนวนมูลค่ำที่ลดลง
การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่ างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๘ มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
๓.๗ ด้านเงินรับฝาก
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นคงเหลือ ดังต่อไปนี้
๑) เงินรับฝากออมทรัพย์
๕,๒๐๘ บัญชี
๘๒,๒๕๖,๓๗๖.๓๕ บาท
๒) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
๘๖๕ บัญชี ๑,๒๒๙,๙๒๗,๕๔๗.๔๘ บาท
๓) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น
๖ บัญชี
๗๒,๗๕๓.๒๖ บาท
รวมเงินรับฝาก

102

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

๑,๓๑๒,๒๕๖,๖๗๗.๐๙ บาท
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การรับฝากเงินจากสมาชิก และสหกรณ์อื่นเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงิน จานวนเงินรับ
ฝากคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๙๔,๕๕๗,๒๘๗.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๗ ในขณะที่ปริมาณการรับฝาก
เงินตลอดปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๖๓,๔๔๐,๕๙๗.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๑
๓.๘ ด้านเงินกู้ยืม
สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืม ดังนี้
๑) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
วงเงินกู้รวมตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จานวนเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี จานวน
๘.๐๐ ล้านบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น จานวน ๔๙๒.๐๐ ล้านบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ์
เป็นหลักประกัน
๒) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น วงเงินกู้ตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จานวน
๔๙๙.๕๐ ล้านบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ์ เป็นหลักประกัน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ไม่มีการใช้วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี แต่มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ระยะสั้น จานวน ๑๒๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
๑) ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ๒ ฉบับ จานวนเงินรวม ๕๕.๐๐ ล้านบาท
อายุ ๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๔๕ ต่อปี
๒) ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ๒ ฉบับ จานวนเงินรวม ๗๐.๐๐ ล้านบาท อายุ
๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี
การกู้ยืมเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
๓.๙ ด้านการบริหารงานทุน
สหกรณ์ ระดมทุนจากสมาชิกโดยการให้ สมาชิกซื้อหุ้ นของสหกรณ์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
สหกรณ์มีทุนที่ได้รับจากสมาชิก คงเหลือ ๑,๕๓๓,๙๑๒,๑๓๐ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
สหกรณ์มีทุนที่ได้รับจากสมาชิก คงเหลือ ๑,๖๑๔,๔๖๖,๒๒๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๘๐,๕๕๔,๐๙๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ การเก็บเงินค่าหุ้น จ่ายคืนเงินค่าหุ้น ในระหว่างปีเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ์
สหกรณ์มีทุนสารองที่ได้รับการจัดสรรจากกาไรสุทธิของแต่ละปีซึ่งเป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณ์มีทุนสารองคงเหลือ ๑๕๘,๖๗๔,๒๑๗.๑๒ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๒ สหกรณ์มีทุนสารองคงเหลือ ๑๗๕,๑๐๙,๓๑๔.๙๓ บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๖,๔๓๕,๐๙๗.๘๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๖
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สหกรณ์ มี ทุ น สะสมตามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บและอื่ น ๆ ณ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๑ คงเหลื อ
๓๔,๖๓๙,๗๕๓.๙๐ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์มีทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและ
อื่นๆ คงเหลือ ๓๑,๘๗๗,๔๗๐.๙๐ บาท ลดลงจากปีก่อน ๒,๗๖๒,๒๘๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๗ โดย
ได้รับการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้จ่ายระหว่างปีเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
สหกรณ์มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้ และพันธบัตร คานวณจากผลต่างระหว่างราคา
ยุติธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กับราคาทุน ณ วันที่ลงทุน โดยเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีกาไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้น จานวน ๑๔,๐๑๗,๖๐๐ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จานวน
๕๐,๒๒๘,๓๗๕.๒๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐ บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากราคายุติธรรมของหุ้น
กูเ้ พิ่มขึ้น
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ลงทุนเพิ่มขึ้นในหุ้นกู้จานวน ๗๔.๐๐ ล้าน
บาท ระหว่างปีไม่มีการไถ่ถอนก่อนกาหนด ยกเว้นการทะยอยคืนมูลค่าหุ้นของ บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร์ 1
จานวน ๒,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท และบมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จานวน ๒,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็น
๔,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเงินลงทุนในหุ้นกู้คงเหลือ ๑,๐๑๕.๕๒๔ ล้านบาท ส่วนพันธบัตร มียอดยกมา
จากปี ๒๕๖๑ จานวน ๗๐.๐๐ ล้านบาท ไม่มีการครบอายุในปี ๒๕๖๒ และไม่มีการลงทุนเพิ่ม รวมเงินลงทุน
ในพันธบัตรคงเหลือ ๗๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกต้องตามที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกาไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นตามจานวนหุ้นกู้ที่ลงทุนในแต่ละปี จะเป็นดังนี้
รายการ

กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
ปี ๒๕๖๒ (บาท)
ปี ๒๕๖๑ (บาท) เพิ่มขึ้น(ลดลง) (บาท)

ล้านบาท

หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๗
๒๐
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘
๕๐
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙ ๑๘๓
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๐ ๓๕๑
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑ ๓๓๗.๕๒
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒
๗๔
รวมหุ้นกู้
๑,๐๑๕.๕๒

๙๐๗,๕๐๐
๑,๙๕๑,๕๐๐
๙,๘๙๓,๗๐๐
๑๑,๗๘๓,๐๐๐
๑๗,๑๘๒,๒๗๕.๒๐
๓,๔๙๕,๔๐๐
๔๕,๒๑๓,๓๗๕.๒๐

๑,๐๔๐,๕๐๐
๑,๖๗๖,๐๐๐
๓,๙๕๖,๓๐๐
๔,๙๑๐,๕๐๐
๘๙๒,๓๐๐
๑๒,๔๗๕,๖๐๐

(๑๓๓,๐๐๐)
๒๗๕,๕๐๐
๕,๙๓๗,๔๐๐
๖,๘๗๒,๕๐๐
๑๖,๒๘๙,๙๗๕.๒๐
๓,๔๙๕,๔๐๐
๓๒,๗๓๗,๗๗๕.๒๐

พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘ ๒๐
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙ ๓๐
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑ ๒๐
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒ รวมพันธบัตร
๗๐
รวมหุ้นกู้และพันธบัตร ๑,๐๘๕.๕๒

๑๒,๐๐๐
๓๙๔,๐๐๐
๑,๕๒๑,๐๐๐
๕๖๔,๐๐๐
๓,๔๘๒,๐๐๐
๕๘๔,๐๐๐
๕,๐๑๕,๐๐๐
๑,๕๔๒,๐๐๐
๕๐,๒๒๘,๓๗๕.๒๐ ๑๔,๐๑๗,๖๐๐

(๓๘๒,๐๐๐)
๕๖๔,๐๐๐
๕๘๔,๐๐๐
๓,๔๗๓,๐๐๐
๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐
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จากตารางข้างต้น กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๗ ซึ่งยังคงถือต่อมาในปี ๒๕๖๒
มีจานวนลดลง ๑๓๓,๐๐๐ บาท หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘ มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพิ่ม ๒๗๕,๕๐๐ บาท หุ้นกู้
ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙ มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพิ่ม ๕,๙๓๗,๔๐๐ บาท หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๐ มีกาไรที่ยังไม่
เกิดขึ้น เพิ่ม ๖,๘๗๒,๕๐๐ บาท หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑ มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพิ่ม ๑๖,๒๘๙,๙๗๕.๒๐ บาท
และหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒ มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ๓,๔๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท รวมกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหุ้นกู้
เพิ่ม ๓๒,๗๓๗,๗๗๕.๒๐ บาท ส่วนพันธบัตร มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพิ่ม ๓,๔๗๓,๐๐๐ บาท รวมกาไรที่ยังไม่
เกิดขึ้น ทั้งหมด เพิ่มขึ้น ๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐ บาท อย่างไรก็ ตาม กาไรที่ยัง ไม่เกิดขึ้นนี้ ยั งไม่เกิดขึ้น จริ ง
เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้นาหุ้นกู้และพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหนี้ ซึ่ง เมื่อถือจนครบอายุจะสามารถไถ่
ถอนคืนได้ในราคาทุน และปรับกาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารนั้นออก
๔.การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในระหว่างปีได้เสนอข้อบกพร่องทางด้านการควบคุมภายในบางประการ และติดตามข่าวสารการแก้ไข
ปรับปรุงของหน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประจ าเดือน ซึ่งคณะ
กรรมการฯ และฝ่ายจัดการได้ทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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เรื่องเพื่อทราบ

3.3 รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ระหว่างปี 2562
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3.3 รับทราบการรับสมัครรายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออจาก
สหกรณ ระหวางป 2562

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกทั้งหมด 5,268 คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,774 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 494 คน มีสมาชิกเขาใหม สมาชิกลาออก และ
สมาชิกที่ถึงแกกรรม ระหวางป 2562 ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
จํานวน
สมาชิก
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน)
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
4,775
2,948
1,827
สมาชิกเขาใหมระหวางป
100
37
63
สมาชิกลาออก ระหวางป
(72)
(33)
(39)
สมาชิกเสียชีวิต ระหวางป
(28)
(24)
(4)
สมาชิกโอนยายระหวางป
(1)
0
(1)
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4,774
2,928
1,846
(2) สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
สมาชิกเขาใหมระหวางป
สมาชิกลาออกระหวางป
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จํานวน
(คน)
431
85
(22)
494

ชาย (คน) หญิง (คน)
176
33
(10)
199

255
52
(12)
295

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

3.4 รายงานผลการดำ�เนินงานของศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ราชการไทย (สสอ.รท) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ประจำ�ปี 2562

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

111

3.4 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจําป 2562

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดรับเปนศูนยประสานงานใหสมาคม สสอ.รท.
และสมาคม สส.ชสอ. ตั้งแตป 2554 และไดรับสมัครสมาชิกรอบแรกคือ รอบ 1/2554 ตั้งแตเดือน
เมษายน 2554 มาจนถึงปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ที่สมัคร
เปนสมาชิกของสมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ. มี ดังนี้
1. สมาชิกของสมาคม สสอ.รท.
จํานวน
1,292 คน
2. สมาชิกของสมาคม สส.ชสอ.
จํานวน
451 คน
สําหรับป 2562 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เสียชีวิตและไดรับ
เงินสงเคราะหครอบครัว ดังนี้
จํานวน
จํานวนเงินสงเคราะหที่สมาคมจาย
สมาคม
จํานวน
ผูสมัคร
ผูเสียชีวิต
(หลังหักคาดําเนินการ)
สสอ.รท.
1,292
14
7,468,177.96
สส.ชสอ.
451
2
1,151,733.12
แนวทางการดําเนินงานของสมาคม
1. สมาคมจะดํ า เนิ น การตาม พรม. การฌาปนกิ จ สงเคราะห พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2. สมาคมตองมีขอบังคับ ตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาตรา 9
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และจะตองมีระเบียบตางๆที่ออกตามกฎกระทรวง ระเบียบตางๆ
ของกระทรวง พม. ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญและเสนอนายทะเบียนเพื่อขอความ
เห็นชอบกอน จึงจะมาปฏิบัติได
3. การดําเนินงานของสมาคม จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ผูสมัครเปน
กรรมการตองมีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประโยชนที่ผูสมัครไดรับจากการเปนสมาชิกของสมาคม
1) เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงใหครอบครัว
2) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต จะไดรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัว
ประมาณ 600,000 บาท (ตามจํานวนสมาชิกในเดือนที่เสียชีวิต) ซึ่งเงินจํานวนนี้ทายาทจะสามารถ
นํามาชําระหนี้สหกรณหรือหนี้รายอื่น แตหากสมาชิกที่เสียชีวิตไมมีหนี้สินก็จะเปนเงินพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางความเปนอยูที่ดีขึ้นใหลูกหลาน จัดไดวาเปนการสรางความมั่นคงใหครอบครัวหลังการตาย
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3) ในกรณี ที่ส มาชิ ก ที่ มี ห นี้ กั บ สหกรณ ทายาทสามารถมี เ งิ น ชํ า ระหนี้ ไ ด ทํ า ให
ผูค้ําประกันไมตองรับภาระในเรื่องการชําระหนี้แทน ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูค้ําประกัน
4) ทั้ ง สมาชิ ก ผู ค้ํ า ประกั น และทายาท มี ค วามมั่ น ใจในอนาคต ทํ า ให ไ ม เ กิ ด
ความเครียดและความกังวล สามารถดําเนินชีวิตไดเปนปกติ
5) ไดรวมทําบุญใหเพื่อนสมาชิกที่เสียชีวิต
ความรวมมือระหวางสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด กับศูนยประสานงาน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 39 ไดพิจารณาแนวทางการความรวมมือ
ระหวางสหกรณและศูนยประสานงาน สรุปไดดังนี้
1) ศู น ย ป ระสานงานจะโอนรายได ที่ ไ ด รั บ จากทั้ ง 2 สมาคม ตั้ ง แต เ ริ่ ม รั บ เป น
ศูนยประสานงานเขาบัญชีสหกรณหลังจากหักคาใชจายตางๆ แลว
2) สหกรณฯ จะตั้งงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายของศูนยประสานงาน โดยให
การอนุมัติใชงบประมาณดังกลาวเปนอํานาจของคณะกรรมการศูนยประสานงาน
3) สหกรณกําหนดใหการฌาปนกิจสงเคราะห เปน สวัสดิการที่สหกรณจะจัดให
สมาชิก และเปนสวนหนึ่งของงานสหกรณ
การโอนรายไดใหสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 ศู นย ประสานงานฯ ได โอนเงิ นที่ สมาคมฯ จั ดสรรให
เงินคาบํารุงรายป เงินคาสมัครเปนสมาชิก และคาบันทึกขอมูลลงระบบ เปนรายไดของสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด รวมเปนเงิน 171,800.10 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาท
สิบสตางค) ดังนี้
1. สมาคม สสอ.รท.
139,337.53 บาท
2. สมาชิก สส.ชสอ.
28,590.00 บาท
3. คาบันทึกขอมูลสมาชิกลงระบบ
3,872.57 บาท
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหราชการไทย (สสอ.รท.)ป 2563
คุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิก สสอ.รท.
1. ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เปนคูสมทบ บิดา มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญ
- เปนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ (รวมถึงผูที่ไมเปนสมาชิกสหกรณ หรือไม
มีสิทธิเปนสมาชิกสหกรณ
การสมัคร ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานที่ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด โทร. 02 562 0572-3 กด 21
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การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และการนําสงเงินสงเคราะหลวงหนา

รอบที่

กําหนด
วันรับสมัครและ
บันทึกขอมูล

ศูนยฯตรวจสอบคุณสมบัติ
บันทึกขอมูลและโอนเงิน

สมาคมรับเปน
สมาชิก

3/2563
4/2563
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563
9/2563
10/2563
11/2563
12/2563
1/2564
2/2564

2-31 มค.2563
3-28 กพ.2563
2-31 มีค.2563
1-30 เมย.2563
1-29 พค.2563
1-30 มิย. 2563
1-31 กค.2563
3-31 สค.2563
1-30 กย.2563
1-30 ตค.2563
2-30 พย.2563
1-30 ธค.2563

ภายในวันที่ 14 กพ. 2563
ภายในวันที่ 16 มีค. 2563
ภายในวันที่ 15 เมย. 2563
ภายในวันที่ 15 พค. 2563
ภายในวันที่ 15 มิย. 2563
ภายในวันที่ 15 กค. 2563
ภายในวันที่ 14 สค. 2563
ภายในวันที่ 15 กย. 2563
ภายในวันที่ 15 ตค. 2563
ภายในวันที่ 16 พย. 2563
ภายในวันที่ 15 ธค. 2563
ภายในวันที่ 15 มค. 2563

1 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563
1 พฤษภาคม 2563
1 มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563
1 สิงหาคม 2563
1 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563
1 มกราคม 2564
1 กุมภาพันธ 2564

อายุผูสมัคร
(ป)

บรรลุนิติ
ภาวะถึง
สูงสุด

ไมเกิน 55 ป
(เกิดไมกอน
ป 2508)

ปที่เกิด
ผูที่เกิดตั้งแต
วันที่ 1
มกราคม
2508 ถึง 31
ธันวาคม
2513 (อายุ
50

คาสมัคร/
คาบํารุงเงิน
สงเคราะห
ลวงหนา (บาท)
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00

หมายเหตุ

การรั บ สมั ค ร สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห ส หกรณ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ป 2563
คุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิกมี 2 ประเภท
(1) ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย (ที่เปนสมาชิก ชสอ.)
- มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันรับสมัคร
- อายุไมเกิน 50-55 ป
(2) ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เปนคูสมรส บิดา มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม ของสมาชิกประเภท
สามัญสมาคม สส.ชสอ.
- มีสุขภาพแข็งแรง
- อายุไมเกิน 50-55 ป
การชําระเงิน
-ผูสมัครชําระเงินคาสมัครเปนเงิน 20 บาท เงินคาบํารุงเปนเงิน 20 บาท
เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 4,800 บาท รวมเปนเงิน 4,840 บาท
การสมัคร ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานที่ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด โทร. 02 562 0572-3 กด 21
โดยปกติ สมาชิ กจะต องชํ าระเงิ นสงเคราะห ล วงหน าเพื่ อคงสมาชิ กสภาพในป ต อไป
ในเดือนมกราคม (วันสิ้นปบัญชีของสมาคม คือวันที่ 31 ธันวาคม) แตสําหรับสหกรณที่รับเปนศูนยประสานงาน
และจะต องหั กจากเงิ นป นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื น ทางสมาคมก็ ผ อนผั นให จนถึ งวั นที่ 28 กุ มภาพั นธ
แตศูนยประสานงานจะตองยืนยันรายชื่อสมาชิกที่จะคงสมาชิกภาพกอนสิ้นป ซึ่งถาหากสมาชิกดังกลาว
จะเสียชีวิตในชวงมกราคม-กุมภาพันธ สมาคมก็จะจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหตามปกติ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ...........................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด
ประจำ�ปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจําป 2562
ผูสอบบัญชี

ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดคัดเลือกและวาจาง นางจารุณี ศุภกาญจน
ผู ส อบบั ญ ชี อ นุ ญ าต เลขทะเบี ย นที่ 4424 จากห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ธนสารการบั ญ ชี แ ละคณะ
เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2562 นั้น
ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตอที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562 ซึ่งในปนี้สหกรณฯ มี
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
894,341,467.49 บาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน
2,538,396,676.63 บาท
รวมสินทรัพย
3,432,738,144.12 บาท
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
1,438,424,549.67 บาท
หนี้สินไมหมุนเวียน
11,594,610.00 บาท
รวมหนี้สิน
1,450,019,159.67 บาท
ทุนของสหกรณ
1,982,718,984.45 บาท
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,432,738,144.42 บาท
ผลการดําเนินงานของสหกรณในป 2562 มีรายได 171,065,971.41 บาท มีคาใชจาย
ดอกเบี้ยและคาใชจายในการดําเนินงาน 60,028,367.99 บาท และมีกําไรสุทธิ 111,037,603.42 บาท
(ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น และ
งบกระแสเงินสด ประจําป 2562

มติที่ประชุม ...................................................................................................................
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1
รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขา พเจาเห็ น วา งบการเงิน ขางตน นี้แสดงฐานะการเงิน ของสหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํากั ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาได ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ งบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและได ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสํ าคั ญในการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต าง ๆ ที่ มี นั ยสํ าคั ญที่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ ยงผู ประกอบวิ ช าชี พ ของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 สหกรณมีเงินลงทุน จํานวน 1,193,036,433.26 บาท
คิดเปนรอยละ 34.75 ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนเงินจํานวนมากอาจจะมีความเสียงที่สหกรณปฏิบัติไม
เปน ไปตามพระราชบัญญัติส หกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และมติที่ป ระชุมใหญของสหกรณ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ข อ 5 เงิ น ให กู ยื ม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 สหกรณ มี เ งิ น ให กู ยื ม คงเหลื อ
1,641,597,447.42 บาท คิดเปนรอยละ 47.82 ของสินทรัพยทั้งสิ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 10 เงิน
รับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ จํานวน 1,312,256,677.09 บาท คิดเปนรอยละ 90.50 ของ
หนี้สินรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมีจํานวนเงินเปนนัยสําคัญ
ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
- สอบทานขั้นตอนการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และมีมติที่ป ระชุมคณะกรรมการอนุมัติในการซื้อทุกครั้ง ตรวจสอบ
หลักฐานใบหุนกับทะเบียนคุมและรวมเงินตามใบหุน ณ วันสิ้นปจะสอบทานการแสดงมูลคาของเงินลงทุนรวม
คาเผื่อผลขาดทุน หรือกําไรจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบราคาทุนตัดจําหนายกับมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4
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- สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท
- สอบทานรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูแตละประเภท วาไดปฏิบัติ
ปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
- วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับปกอน
เพื่อวิเคราะหผลแตกตางที่เปนสาระสําคัญ และสาเหตุที่กอใหเกิดผลแตกตางนั้น
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการค้ําประกัน วาเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณอื่น สอบถามขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตรวจหลักฐานการขอเปดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน การบันทึกบัญชี การคํานวณ
ดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกขั้นตอนเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
- มีการยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด เชนเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตอง
ตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีทมี่ ีเรื่องดังกลาว และการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ
หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข า พเจ า มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อให ได ความเชื่อมั่ น อย างสมเหตุ ส มผลว า งบการเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข อผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อมั่ น อย า ง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี แ ละระเบี ย บกรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ จ ะสามารถตรวจพบข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น
สาระสํา คัญ ที่ มีอยูไดเ สมอไป ข อมู ลที่ ขัดต อข อเท็จ จริง อาจเกิด จากการทุ จริ ต หรื อข อผิ ดพลาดและถื อว า มี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใช
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิ ดจากการทุ จริตหรื อข อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิบั ติงานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิด
จากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใช เพื่อวัตถุ ประสงค ในการแสดงความเห็นตอความมีป ระสิทธิผ ลของการ
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ควบคุ•มภายในของสหกรณ
ที่เหมาะสมกั
บสถานการณ
แตไมใช เพื่อวัตถุ ประสงคญในการแสดงความเห็
ป ระสิทใธิชผแลของการ
• ประเมิ
น ความเหมาะสมของนโยบายการบั
ชี ที่ค ณะกรรมการดํนาตเนิอความมี
น การสหกรณ
ละความ
ควบคุ
ม
ภายในของสหกรณ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี และการเปดเผยขอมูล ที่เกี่ย วของซึ่งจัดทําขึ้น โดยคณะกรรมการ
ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ใ ช แ ละความ
ดําเนิ•นการสหกรณ
สมเหตุ
มผลของประมาณการทางบั
ญ ชี และการเปเดกณฑ
เผยขกอารบั
มูล ทีญ่เกีชี่ยสวข
่งจัดทําาเนิ
ขึ้นนโดยคณะกรรมการ
• สสรุ
ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช
ํ า หรัองซึ
บ การดํ
งานต อ เนื่ อ งของ
ดํคณะกรรมการดํ
าเนินการสหกรณ
าเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่
•
สรุ
ป
เกี
่ ย วกั
ความเหมาะสมของการใช
ก ารบั
ชี สนํ าัยหรั
า เนิ น งานต อ เนื่ อ งของ
เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือบสถานการณ
ที่อาจเปนเหตุใหเกิเดกณฑ
ขอสงสั
ยอยญางมี
สําคับญการดํ
ตอความสามารถของสหกรณ
คณะกรรมการดํ
าเนินอการสหกรณ
ชีที่ไดรแับนวนา อนที
มีความไม
แนนาคัอนที
าระสําตาอคังให
ญที่
ในการดําเนินงานต
เนื่องหรือไมและจากหลั
ถาขาพเจากไดฐานการสอบบั
ขอสรุปวามีคญวามไม
่มีสาระสํ
ญ ข่มาีสพเจ
เกี
บเหตุใกนรายงานของผู
ารณหรือสถานการณ
ขอสงสัดเผยข
ยอยาองมีมูนลัยทีสํ่เกีา่ยคัวข
ญตอองในงบการเงิ
ความสามารถของสหกรณ
ขอ่ยสัวกังเกตไว
สอบบัทญี่อชีาจเป
ของขนเหตุ
าพเจใหาเถึกิงดการเป
น หรือถาการ
ในการดํ
า
เนิ
น
งานต
อ
เนื
่
อ
งหรื
อ
ไม
ถ
า
ข
า
พเจ
า
ได
ข

อ
สรุ
ป
ว
า
มี
ค
วามไม
แ
น
น
อนที
่
ม
ี
ส
าระสํ
า
คั
ญ
ข
พเจกาฐานการ
ตองให
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับาหลั
ขอสังเกตไว
สอบบัญชีของขสอบบั
าพเจญาถึชีขงการเป
ดเผยข
ลที่เกีต่ยามวขเหตุ
องในงบการเงิ
น หรือถาการ
สอบบั
ญชีที่ไใดนรายงานของผู
รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู
องขาพเจ
า อยอามูงไรก็
การณหรือสถานการณ
ใน
เป
ด
เผยดั
ง
กล
า
วไม
เ
พี
ย
งพอ
ความเห็
น
ของข
า
พเจ
า
จะเปลี
ย
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นแปลงไป
ข
อ
สรุ
ป
ของข
า
พเจ
า
ขึ
้
น
อยู

ก
ั
บ
หลั
ก
ฐานการ
อนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
สอบบั
ที่ไดรับนจนถึ
ที่ในรายงานของผู
สอบบั้อญ
ชีของขาพเจา นอยโดยรวม
างไรก็ตรวมถึ
าม เหตุ
การณดหเผยว
รือสถานการณ
• ญชีประเมิ
การนํงวัานเสนอ
โครงสรางและเนื
หาของงบการเงิ
งการเป
า งบการเงิในน
อนาคตอาจเป
นเหตุใหกสารณ
หกรณ
ดการดํ
นงานต่ควรหรื
อเนื่อองได
แสดงรายการและเหตุ
ที่เตกิอดงหยุ
ขึ้นโดยถู
กตาอเนิงตามที
ไม
• ประเมิ
น
การนํ
า
เสนอ
โครงสร
า
งและเนื
้
อ
หาของงบการเงิ
นโดยรวม
งการเปดเผยว
า งบการเงิน
ข า พเจ า ได ส่ื อ สารกั บ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ
เ กี่ ย วกั บรวมถึ
ขอบเขตและช
ว งเวลาของการ
แสดงรายการและเหตุ
การณที่เกิประเด็
ดขึ้นโดยถู
อไม
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
นที่มกตีนอัยงตามที
สําคัญที่ค่พวรหรื
บจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ
ข
า
พเจ
า
ได
ส
่
ื
อ
สารกั
บ
คณะกรรมการดํ
า
เนิ
น
การสหกรณ
เ
กี
่
ย
วกั
บ
ขอบเขตและช
ว งเวลาของการ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ตรวจสอบตามที
ดว้งางแผนไว
ที่มีนัยสําคัญที่พาบจากการตรวจสอบ
รวมถึ
องที
จากเรื่อ่ไงทั
หลายที่สื่อประเด็
สารกับนคณะกรรมการดํ
เนินการสหกรณ ขาพเจ
าไดงพขอิจบกพร
ารณาเรื
่องต่มีนาัยง สํๆาคัทีญ่มี
ในระบบการควบคุ
มภายในซึ่งขาพเจาไดนพในงวดป
บในระหว
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ
จจุาบงการตรวจสอบของข
ันและกําหนดเปนเรืา่อพเจ
งสําาคัญในการตรวจสอบขาพเจาได
่สื่อสารกัสบอบบั
คณะกรรมการดํ
เนินการสหกรณ
าไดใหพเปิจารณาเรื
งตงากล
ง ๆาวตที่มอี
อธิบายเรืจากเรื
่องเหล่อางทั
นี้ไว้งหลายที
ในรายงานของผู
ญชี เวนแตกาฎหมายหรื
อขอบังคัขบาหพเจ
ามไม
ดเผยเรื่อ่องดั
นัสาธารณะหรื
ยสําคัญที่สุดอในการตรวจสอบงบการเงิ
นในงวดป
บันาและกํ
าหนดเป
่องสํ่อาสารเรื
คัญในการตรวจสอบข
าพเจาได
ในสถานการณที่ยากที่จะเกิ
ดขึ้น ขจาจุพเจ
พิจารณาว
าไมนคเรืวรสื
่องดังกลาวในรายงานของ
อธิ
บายเรื
่องเหลานี้ไวในรายงานของผู
สอบบัญชี เวนแตไดกอฎหมายหรื
บังคับาหจะมี
ามไม
ใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอา
ขาพเจ
า เพราะการกระทํ
าดังกลาวสามารถคาดการณ
ยางสมเหตุอขสอมผลว
ผลกระทบในทางลบมากกว
สาธารณะหรื
ที่ยากที่จะเกิดจขึากการสื
้น ขาพเจ
าพิจารณาว
ผลประโยชนทอี่ผในสถานการณ
ูมีสวนไดเสียสาธารณะจะได
่อสารดั
งกลาว าไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของ
ขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ลายมือชื่อ
(นางจารุณี ศุภกาญจน)
ลายมือชื่อ ผูสอบบัญชีสหกรณ
(นางจารุณี ศุภกาญจน)
ผูสอบบัญชีสหกรณ
66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
66/1
วันที่ ซอยประชาราษฎร
15 มกราคม 256310 ถนนประชาราษฎร 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันที่ 15 มกราคม 2563
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หนังสือรับรองของสหกรณ
15 มกราคม 2563
เรียน

ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

ตามที่ทานไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมใหญใหมีอํานาจการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํ า กั ด สํ า หรั บ ป 2562 ซึ่ ง สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เพื่ อแสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ
งบการเงินของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
โดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไมเพียงใด นั้น
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ที่นําเสนอเพื่อการตรวจสอบ ตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควร
จะเปนดังตอไปนี้
1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินที่นําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของที่มีทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดขึ้น โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญ
ตองบการเงิน
4. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
ขอบั งคับ และกฎหมาย ซึ่ งรวมถึง การถูก เรีย กชดเชยหรื อถูก ประเมิน ภาษีอากร หรือมีห นี้สิน ที่อาจเกิ ดขึ้ น
ในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารอง
คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยทั้งหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และ
ไมมีภาระผูกพันธและขอผูกพันตาง ๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน
8. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไม
ปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

(นายสมศักดิ์ เขตสมุทร)
กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว
เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
เงินประกันใชไฟฟา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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หมายเหตุ

ป2562
บาท

ป2561
บาท

2
3
4
5
6
7

115,703,090.24
460,161,198.12
30,000,000.00
277,953,423.75
317,278.50
10,206,476.88
894,341,467.49

61,492,799.51
510,159,896.68
281,303,665.50
257,862.00
9,076,808.32
862,291,032.01

4
5
6

1,163,036,433.26
1,363,644,023.67
5,756,516.92
740,508.93
5,200,093.85
19,100.00
2,538,396,676.63
3,432,738,144.12

1,057,436,100.00
1,459,747,975.03
4,999,626.24
213,711.61
1,290,000.00
19,100.00
2,523,706,512.88
3,385,997,544.89

8

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุ
9
10
11

12
13

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

125,000,000.00
1,312,256,677.09
1,167,872.58
1,438,424,549.67

305,000,000.00
1,217,699,389.64
1,809,262.67
1,524,508,652.31

11,594,610.00
11,594,610.00
1,450,019,159.67

10,707,490.00
10,707,490.00
1,535,216,142.31

1,614,466,220.00
175,109,314.93
31,877,470.90
50,228,375.20
111,037,603.42
1,982,718,984.45
3,432,738,144.12

1,533,912,130.00
158,674,217.12
34,639,753.90
14,017,600.00
109,537,701.56
1,850,781,402.58
3,385,997,544.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ เย็นเอง)
เลขานุการ
วันที่ 15 มกราคม 2563
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ
คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมณาปนกิจ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือนและคาจาง
คาบําเหน็จเจาหนาที่
คาครองชีพ
คาประกันสังคม
คาสวัสดิการเจาหนาที่
คาการศึกษาบุตร
คารักษาพยาบาล (ครอบครัว)
คาตรวจสุขภาพประจําป
คาลวงเวลา
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน
สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย
คาดูแลรักษาครุภัณฑ
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง
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ป 2562
บาท

%

ป 2561
บาท

%

114,042,429.00
17,964,377.93
38,851,463.13
170,858,270.06

66.75
10.51
22.74
100.00

120,996,896.19
18,196,009.31
31,061,376.28
170,254,281.78

71.07
10.69
18.24
100.00

33,860,149.05
7,312,608.63
41,172,757.68
129,685,512.38

19.82
4.28
24.10
75.90

32,230,098.98
7,986,735.32
40,216,834.30
130,037,447.48

18.93
4.69
23.62
76.38

10,000.00
8,500.00
171,800.10
17,401.25
207,701.35

0.01
0.00
0.10
0.01
0.12

14,400.00
9,300.00
311,766.58
11,050.00
346,516.58

0.01
0.01
0.18
0.01
0.20

6,407,473.36
887,120.00
96,000.00
133,539.56
80,000.00
96,556.25
250,147.75
750.00
206,780.00

3.75
0.52
0.06
0.08
0.05
0.06
0.15
0.00
0.12
0.00
0.07
0.16
0.06
0.10
0.03
0.03

5,839,944.40
1,014,290.00
72,000.00
133,744.44
60,000.00
50,000.00
167,335.00
300,520.00

3.43
0.60
0.04
0.08
0.04
0.03
0.10
0.18

131,758.71
0.00
150,133.29
187,459.11
47,075.30
11,197.00

0.08
0.00
0.09
0.11
0.03
0.01

125,834.68
273,689.15
106,922.49
173,684.75
49,722.14
44,472.50

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คารับรอง
คาใชจายในการเลือกตั้ง
คาใชจายในการประชุมใหญ
คาไปรษณียากร
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาบริการรับ - สงเงินสด
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ
คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาตรวจสอบกิจการ
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาของใชสํานักงาน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
คาอบรมและสัมมนา
คาใชจายศูนยประสานงานณป.
ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที
ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย

กําไรสุทธิ

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

ป 2562
บาท

%

ป 2561
บาท

%

3,691,000.00

2.16

6,185,000.00

3.63

216,700.00
37,407.00
150,000.00
3,704,722.00
113,546.00
57,041.80
44,415.27
120,000.00
464,000.00
120,900.00
90,000.00
90,000.00
251,202.45
261,028.66
56,890.00
1,815.79
182,380.00
29,066.00
100,000.00
34,441.94
106,360.77
18,855,610.31
111,037,603.42

0.13
0.02
0.09
2.17
0.07
0.03
0.03
0.07
0.27
0.07
0.05
0.05
0.15
0.15
0.03
0.00
0.11
0.02
0.06
0.02
0.06
11.04
64.99

280,600.00
48,412.00
130,000.00
3,611,522.00
132,653.00
134,880.32
31,911.00
121,500.00
558,000.00
75,700.00
90,000.00
80,000.00
174,588.39
280,556.00
246,454.00
1,815.79
379,228.30
50,885.50
67,098.95
20,846,262.50
109,537,701.56

0.16
0.03
0.08
2.12
0.08
0.08
0.02
0.07
0.33
0.04
0.05
0.05
0.10
0.16
0.14
0.00
0.22
0.03
0.04
12.24
64.34
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น
รวมดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก
รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยคม
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปตท.
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ช.การชาง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.การบินไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบทาโกร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ดับปลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร ธกส.
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร(สุขกันเถอะเรา)
ผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.
ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ.
ผลตอบแทนจากการถือหุน ชส.ธนกิจไทย
รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

128

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

บาท

ป 2562

%

บาท

ป 2561

%

114,042,429.00
199,005.46
17,765,372.47
132,006,806.93

66.75
0.12
10.40
77.26

120,996,896.19
176,426.31
18,019,583.00
139,192,905.50

71.07
0.10
10.58
81.76

2,666,123.29
234,000.00
200,000.00
1,611,999.99
3,242,000.00
756,000.00
3,661,000.09
611,000.00
155,000.01
1,266,000.00
387,000.00
2,061,160.28
211,000.00
179,000.01
688,000.00
1,885,500.01
533,800.00
1,512,400.01
337,000.00
543,104.11
3,030,000.00
304,000.00
1,522,500.00
2,077,500.00
1,922,928.18
1,922,928.18
831,452.20
446,005.48
767,999.99
401,863.00
713,999.99
358,136.99
426,780.82
1,384,280.50
0.00
38,851,463.13
170,858,270.06

1.56
0.14
0.12
0.94
1.90
0.44
2.14
0.36
0.09
0.74
0.23
1.21
0.12
0.10
0.40
1.10
0.31
0.89
0.20
0.32
1.77
0.18
0.89
1.22
1.13
1.13
0.49
0.26
0.45
0.24
0.42
0.21
0.25
0.81
22.74
100.00

2,258,547.94
234,000.00
200,000.00
1,615,454.78
2,043,013.71
756,000.01
3,660,999.91
612,673.98
155,000.01
1,012,126.02
387,000.00
1,845,743.02
211,000.00
179,490.42
689,884.93
1,139,880.85
535,262.46
1,512,400.00
337,000.00
310,849.32
3,015,041.10
304,832.88
857,363.01
1,372,972.60
1,163,356.16
1,163,356.16
959,999.95
759,999.99
363,846.57
1,384,280.50
20,000.00
31,061,376.28
170,254,281.78

1.33
0.14
0.12
0.95
1.20
0.44
2.15
0.36
0.09
0.59
0.23
1.08
0.12
0.11
0.41
0.67
0.31
0.89
0.20
0.18
1.77
0.18
0.50
0.81
0.68
0.68
0.56
0.45
1.17
0.81
0.01
18.24
100.00

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย
จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดง
รายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได
การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวม

ป 2562
บาท
3,033.42

ป 2561
บาท
2,598.77

24,800.00
115,675,256.82
115,703,090.24

51,587.75
61,438,612.99
61,492,799.51

3. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย

ป 2562
ป 2561
บาท
บาท
เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน
50,817.49
49,532.58
เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
10,380.63
10,364.10
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
220,000,000.00
290,000,000.00
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
100,000.00
100,000.00
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
50,000,000.00
50,000,000.00
เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด
80,000,000.00
80,000,000.00
เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
110,000,000.00
90,000,000.00
รวม
460,161,198.12
510,159,896.68
- เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 61,198.12 บาท และเงินฝากประเภทประจําจํานวน 460,100,000.00 บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน ประกอบดวย
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตร ธกส.
- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
- หุนกู บมจ.ไทยคม
- หุนกู บมจ.ปตท.
- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
- หุนกู บมจ.ช.การชาง
- หุนกู บมจ.การบินไทย
- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป
- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร
- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
- หุนกู บมจ.เบทาโกร
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน
- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 1
- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 2
หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
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บาท
มูลคายุติธรรม

ป 2562
ราคาทุน

บาท
มูลคายุติธรรม

ป 2561

30,000,000.00
30,000,000.00
31,521,000.00
20,012,000.00
23,482,000.00
62,358,000.00
5,211,000.00
5,217,500.00
103,737,000.00
45,735,500.00
20,408,000.00
106,851,000.00
20,824,000.00
5,030,000.00
41,290,000.00
10,297,000.00
69,561,200.00
5,605,000.00
5,310,000.00
21,028,000.00
53,311,500.00
17,205,700.00
45,604,800.00
10,419,000.00
106,547,200.00
21,182,000.00
10,380,000.00
46,995,000.00
67,138,000.00
51,449,226.40
50,742,348.80
31,851,000.00
19,448,400.00
1,135,752,375.20
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30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
60,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00
45,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
68,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
44,000,000.00
10,000,000.00
102,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
45,000,000.00
65,000,000.00
47,762,000.00
47,762,000.00
30,000,000.00
19,000,000.00
1,085,524,000.00
50,228,375.20
1,135,752,375.20

ราคาทุน
-

30,564,000.00
20,394,000.00
20,584,000.00
61,847,000.00
5,247,500.00
5,207,000.00
99,774,000.00
44,880,000.00
20,550,500.00
102,972,500.00
20,099,000.00
4,974,500.00
40,414,000.00
10,165,000.00
54,072,800.00
5,344,000.00
5,124,500.00
20,414,000.00
51,276,500.00
17,035,700.00
44,696,800.00
10,125,000.00
104,612,800.00
9,969,000.00
9,789,000.00
45,420,000.00
63,819,500.00
50,310,000.00
50,335,000.00
0.00
0.00
1,030,017,600.00

30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
60,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00
45,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
53,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
44,000,000.00
10,000,000.00
102,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
45,000,000.00
65,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
1,016,000,000.00
14,017,600.00
1,030,017,600.00

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน (ตอ) ประกอบดวย
มูลคายุติธรรม

ป 2562
บาท

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม

ป 2561
บาท

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
26,118,500.00
- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
100,000.00
- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
1,000,000.00
- หุน บมจ.สหประกันชีวิต
200,000.00
รวม
27,418,500.00
134,441.94
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาหุนสหกรณ
รวม
27,284,058.06
รวมเงินลงทุนระยะยาว
1,163,036,433.26
รวมเงินลงทุน
1,193,036,433.26
คาเผื่อการปรับมูลคาหุน ขางตน เปนของ หุนชุมนุมออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด จํานวน 100,000.00 บาท และ
หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํานวน 34,441.94 บาท

ราคาทุน

26,118,500.00
100,000.00
1,000,000.00
200,000.00
27,418,500.00
27,418,500.00
1,057,436,100.00
1,057,436,100.00

ขอผูกพัน
1) หุนกูที่ระบุวาผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกําหนดไถถอนได
1. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล ออกวันที่ 30 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2565 จํานวน 10.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 26 พ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดป 2567 จํานวน 20.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 03 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 15.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ ออกวันที่ 10 พ.ย. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2569 จํานวน 10.00 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร ออกวันที่ 08 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 23.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพณิชย ออกวันที่ 08 ก.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2566 จํานวน 40.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บีทีเอสกรุปโฮลดิ้งส ออกวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2570 จํานวน 15.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ออกวันที่ 15 มี.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 50.00 ลานบาท
2) หุนกูที่กําหนดการทยอยคืนเงินตนเปนรายปจนครบอายุ
1. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 47.762 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 47.762 ลานบาท
3) เงินลงทุน จํานวน 541.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน ระยะสั้นจํานวน 492.00 ลานบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รวมวงเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 500.00 ลานบาท
1. พันธบัตร ธกส. จํานวน 20.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป จํานวน 5.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 50.00 ลานบาท
13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 50.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.ไทยคม จํานวน 5.00 ลานบาท
14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 4.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.ปตท. จํานวน 5.00 บาท
15. หุนกู บมจ.เบทาโกร จํานวน 10.00 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 20.00 ลานบาท
16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย จํานวน 102.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 5.00 บาท
17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 10.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวน 50.00 ลานบาท
18. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 30.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง จํานวน 20.00 ลานบาท
19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน จํานวน 10.00 ลานบาท
9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํานวน 40.00 ลานบาท
20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 20.00 ลานบาท
10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 10.00 ลานบาท
21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 50.00 ลานบาท
11. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 30.00 ลานบาท
22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 15.00 ลานบาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน (ตอ) ประกอบดวย
ขอผูกพัน (ตอ)
4) เงินลงทุน จํานวน 499.50 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
1. พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 30.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 40.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 15.00 บาท
9. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 10.00 ลานบาท
3. หุนกู บจก.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํานวน 19.00 ลานบาท
10. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 30.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 28.00 ลานบาท
11. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 15.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 15.00 ลานบาท
5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล จํานวน 5.00 บาท
6. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ จํานวน 20.00 ลานบาท
13. หุนกู บจก.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 30.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 80.00 ลานบาท
5) เงินลงทุนในหุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํานวน 5.00 ลานบาท ครบกําหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ วันที่ซื้อ หุนกูไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A- ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือการลงทุน
อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 โดย ณ วันสิ้นป หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือลดลงอยูในระดับ BBB+
5. เงินใหกูยืม ประกอบดวย

เงินใหกูยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูออมสิน
ลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห
เงินใหกูยืม - สุทธิ

ระยะสั้น

30,908,975.00
1,255,150.00
245,557,655.25
231,643.50
0.00
277,953,423.75

6. ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เครื่องเขียนแบบพิมพ
ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินวันออมแหงชาติ
ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ
คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา
รวม
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ระยะยาว

0.00
1,004,415.00
1,361,440,506.78
1,199,101.89
0.00
1,363,644,023.67

ป 2562
บาท

ระยะสั้น
317,278.50
317,278.50

ลูกหนี้อื่น
รวม
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ป 2562
บาท

ระยะยาว
5,756,516.92
5,756,516.92

ระยะสั้น

ป 2561
บาท

29,531,970.00
3,877,430.00
247,668,062.75
216,822.75
9,380.00
281,303,665.50

ระยะยาว

0.00
1,538,124.25
1,456,779,105.39
1,430,745.39
0.00
1,459,747,975.03

ป 2561
บาท

ระยะสั้น
257,862.00
257,862.00

ระยะยาว
4,999,626.24
4,999,626.24

ป 2562
บาท
25,502.00
761,961.65
1,335,050.65
426,780.82
7,557,181.76
100,000.00
10,206,476.88

ป 2561
บาท
143,238.00
403,983.56
1,204,466.30
0.00
7,225,120.46
100,000.00
9,076,808.32

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ประกอบดวย

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท
1,290,000.00
1,290,000.00

สิทธิประโยชนในอาคารระหวางกอสราง
สิทธิประโยชนในอาคาร
5,200,093.85
รวม
5,200,093.85
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร สหกรณไดขอใชพื้นที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของอาคารโรงอาหารกรมประมง เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด และกรมประมงเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นั้น สหกรณ ฯ ไดทําการปรับปรุงและตอเติมอาคารและไดยายมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร จํานวน 5,473,783.00 ตัดจายเปนเวลา 20 ป
ตั้งแตป 2561 ถึง 2582 ตัดจายปละ 273,689.15 บาท
9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ตัว๋ สัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รวม

ป 2562
บาท
55,000,000.00
70,000,000.00
125,000,000.00

ป 2561
บาท
205,000,000.00
100,000,000.00
305,000,000.00

ในป 2562
1) สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 8.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป
โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมียอดคงเหลือ
2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
MMR ตอป โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลือ 55.00 ลานบาท ประกอบดวย
- เลขที่ 330/2562 วันที่ออกตั๋ว 15 พ.ย. 2562 วันครบกําหนด 14 ก.พ. 2563 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.45 ตอป
- เลขที่ 331/2562 วันที่ออกตั๋ว 21 พ.ย. 2562 วันครบกําหนด 21 ก.พ. 2563 จํานวน 30.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.45 ตอป
จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 510.45 ลานบาท ประกอบดวย
1. พันธบัตร ธกส. จํานวน 20.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป จํานวน 4.75 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 47.50 ลานบาท
13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 47.50 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.ไทยคม จํานวน 4.50 ลานบาท
14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 3.80 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.ปตท. จํานวน 4.75 ลานบาท
15. หุนกู บมจ.เบทาโกร จํานวน 9.50 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 18.00 ลานบาท
16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย จํานวน 96.90 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 4.75 ลานบาท
17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 9.50 ลานบาท
18. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 27.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวน 45.75 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง จํานวน 19.00 ลานบาท
19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน จํานวน 9.50 ลานบาท
9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํานวน 19.00 ลานบาท
20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 19.00 ลานบาท
10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 9.50 ลานบาท
21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 47.50 ลานบาท
11 .หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 28.50 ลานบาท
22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 14.25 ลานบาท
3) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 70.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
MMR ตอป โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลือ 100.00 ลานบาท ประกอบดวย
- เลขที่ สอป.01/2562 วันที่ออกตั๋ว 21 ต.ค. 2562 วันครบกําหนด 17 ม.ค. 2563 จํานวน 50.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.50 ตอป
- เลขที่ สอป.02/2562 วันที่ออกตั๋ว 21 ต.ค. 2562 วันครบกําหนด 17 ม.ค. 2563 จํานวน 20.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.50 ตอป
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จํานวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 200.00 ลานบาท ประกอบดวย
1. พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 30.00 ลานบาท
5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล จํานวน 5.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 15.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํานวน 20.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวนเงิน 50.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด จํานวน 17.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 23.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 40.00 ลานบาท
10. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย
รวม
เงินรับฝาก - สหกรณอื่น
เงินรับฝากออมทรัพย
รวมเงินรับฝาก
11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินรอจายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันสังคมคางจาย
คาใชจายคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
คาตรวจสอบกิจการคางจาย
เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ)
รวม

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน
รวม
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ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

82,256,376.35
1,229,927,547.48
0.00
1,312,183,923.83

89,862,540.38
1,127,765,696.93
0.00
1,217,628,237.31

72,753.26
1,312,256,677.09

71,152.33
1,217,699,389.64

ป 2562
บาท
1,553.50
722,197.13
15,983.42
12,000.00
172,298.13
90,000.00
90,000.00
63,840.40
1,167,872.58

ป 2561
บาท
1,553.50
1,374,363.94
35,808.00
11,994.00
94,213.83
90,000.00
80,000.00
121,329.40
1,809,262.67

ป 2562
บาท
14,169,200.00
5,985,071.25
8,296,982.65
3,426,217.00
31,877,470.90

ป 2561
บาท
11,415,700.00
6,037,071.25
8,286,982.65
8,900,000.00
34,639,753.90

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ป 2562
บาท
14,017,600.00
36,210,775.20
50,228,375.20

ป 2561
บาท
16,256,500.00
(2,238,900.00)
14,017,600.00

14. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ
ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน
สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
คาใชจายคางจาย
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
คาวัสดุสํานักงานใชไป
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น
เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน
เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา
เงินสดรับรายไดคางรับ
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
เงินรอจายคืน
เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ)
ภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

111,037,603.42

109,537,701.56

125,834.68
134,441.94
273,689.15
887,120.00
364,298.13
(10,080,974.88)
143,238.00
102,885,250.44

131,758.71
1,014,290.00
276,207.83
60,000.00
(8,833,570.32)
67,640.00
102,254,027.78

(111,709,018.00)
110,332,013.00
(988,836,440.00)
1,086,940,336.10
1,910,994.83
(25,502.00)
8,833,570.32

(92,264,189.00)
87,851,538.25
(966,209,278.64)
1,074,572,491.72
6,241,201.44
(143,238.00)
(100,000.00)
5,313,387.01

(276,207.83)
(651,396.89)
(57,489.00)
(19,824.58)
209,326,286.39

(625,284.00)
(465,163.80)
93,935.29
18,596.29
(1,238,590.00)
215,299,434.34

ป 2562
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล
เงินสดรับจากพันธบัตรรัฐบาล
เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม
เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม
เงินสดจายซื้อหุนกู
เงินสดรับจากหุนกู
เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูยืม
เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดจายเฉลี่ยคืน
เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดจายสมทบสรางอาคาร
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว
ทุนสํารองเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

ป 2561
บาท

(30,000,000.00)
(74,000,000.00)
4,476,000.00
(4,183,783.00)
(652,632.00)
(104,360,415.00)

(20,000,000.00)
8,000,000.00
(342,000,000.00)
(1,190,000.00)
(51,500.28)
(355,241,500.28)

1,074,000,000.00
(1,254,000,000.00)
374,338,753.14
(279,781,465.69)
(30,000.00)
(73,895,531.75)
(15,555,766.50)
(2,175,858.42)
108,384,850.00
(27,830,760.00)
(5,473,783.00)
(62,000.00)
(4,146,500.00)
5,473,783.00
(100,754,279.22)
4,211,592.17
571,652,696.19
575,864,288.36

1,350,000,000.00
(1,190,000,000.00)
310,898,155.60
(284,269,143.49)
(30,000.00)
(71,950,663.75)
(17,951,303.50)
(2,299,535.51)
105,782,010.00
(23,081,170.00)
(100,000.00)
(540,998.00)
(1,977,500.00)
174,479,851.35
34,537,785.41
537,114,910.78
571,652,696.19
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2562

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

139

4.2 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนเงิน 111,037,603.42 บาท
และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2562 ดังนี้

ป 2562

รายการจัดสรรกําไรสุทธิ

จํานวนเงิน
รอยละ
11,187,047.00 10.08

1. ทุนสํารอง (ไมนอยกวา 10% ของกําไรสุทธิ)
2. คาบํารุงสันนิบาต
(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท)
3. เงินปนผล
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. โบนัส เจาหนาที่และกรรมการ
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
(ไมเกิน 2 % ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)
7. ทุนสาธารณประโยชน
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
8. ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
(ไมนอยกวา 5 % ของกําไรสุทธิ)
รวม

ป 2561

30,000.00

0.03

4.90

76,313,397.00

68.72

14.00

15,806,751.25

จํานวนเงิน
รอยละ
10,960,544.89 10.00
30,000.00

0.03

5.00

73,895,531.75

67.46

14.23 13.00

15,555,766.50

14.20

2,128,528.00

1.92

2,175,858.42

1.99

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

5,551,880.17

5.00

6,900,000.00

6.30

111,037,603.42 100.00

109,537,701.56 100.00

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562

มติที่ประชุม

.............................................................................................................................
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2563

ผูจัดการ
รายการ
1. ทุนเรือนหุน
2. เงินรับฝากจากสมาชิก
3 . เงินใหกูแกสมาชิก
4. การลงทุน/ เงินฝาก

รายการ
1. ประมาณการรายได
1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก- ธนาคาร
- สหกรณอื่น
3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4. คาธรรมเนียมแรกเขา
5. รายไดอื่นๆ
6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป.

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2563
ป 2562
ป 2563
แผนงาน
ผลงาน
แผนงาน
1,600,000,000.00 1,614,466,220.00 1,650,000,000.00
1,250,000,000.00 1,312,256,677.09 1,350,000,000.00
1,800,000,000.00 1,647,671,242.84 1,700,000,000.00
1,200,000,000.00 1,603,103,698.12 1,650,000,000.00

หมายเหตุ

ประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2563
ป 2563
ป 2562
แผนงาน
ผลงาน
แผนงาน
121,500,000.00
180,000.00
17,820,000.00
36,000,000.00
20,000.00
15,000.00
150,000.00

114,042,429.00
199,005.46
17,765,372.47
38,851,463.13
18,500.00
17,401.25
171,800.10

120,000,000.00
160,000.00
17,648,000.00
38,000,000.00
20,000.00
17,000.00
150,000.00

รวมรายได
2. ประมาณการรายจาย
1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
3. คาใชจายในการบริหาร
4. เงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต
5. คาประกันอัคคีภัย
รวมรายจาย

175,685,000.00

171,065,971.41

175,995,000.00

35,000,000.00
7,000,000.00
19,984,000.00
3,691,000.00
10,000.00
65,685,000.00

33,860,149.05
7,312,608.63
15,162,794.52
3,691,000.00
1,815.79
60,028,367.99

34,500,000.00
7,000,000.00
20,475,000.00
4,000,000.00
20,000.00
65,995,000.00

กําไรสุทธิประมาณ

110,000,000.00

111,037,603.42

110,000,000.00

หมายเหตุ
- จากเงินใหสมาชิกกู
- ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร
และดอกเบี้ยเงินฝากสกหรณอื่น
- จากพันธบัตร ,หุนกู การถือหุน
- สมาชิกและสมาชิกสมทบเขาใหม
- รายไดคาปรับ ฯลฯ
- เปนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณฯ
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ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563
หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2562

จายจริงป 2562

ขอตั้งป 2563

เหตุผลและความจําเปน

1 เงินเดือนและคาจาง
6,500,000.00

6,503,473.36

1.2 เงินชดเชยคาจาง

1.1 เงินเดือนและคาจาง

920,000.00

-

1.3 คาประกันสังคม

150,000.00

133,539.56

1.4 คาบําเหน็จเจาหนาที่

2,700,000.00

887,120.00

รวม

10,270,000.00

6,827,000.00 - เงินเดือนเจาหนาที่ 16 คน , คาครองชีพเจาหนาที่ 16 คน
1,215,000.00 - เงินชดเชยคาจางเงินเดือนตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ
150,000.00 - เงินประกันสังคมของเจาหนาที่ 16 คน ตาม พรบ.แรงงานและ
สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป
2,825,000.00 - เปนบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีที่เกษียณอายุการทํางาน ตามอายุงาน 2 คน

7,524,132.92 11,017,000.00

2 คาตอบแทน
2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ

3,800,000.00

3,704,722.00

3,800,000.00 - เปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกที่มาประชุมคนละ 700.00 บาท

และประชุมวิสามัญ

และเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท ทั่วประเทศ
- คาน้ําดื่ม
- คาพิมพหนังสือรายงานกิจการ
- คาเงินรางวัลจับสลากใหกับสมาชิกผูมาประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ
และคาใชจายอื่นๆ

2.2 คาใชจายในการเลือกตั้ง

150,000.00

150,000.00

2.3 คารับรอง

30,000.00

37,407.00

2.4 คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ

90,000.00

120,900.00

150,000.00 - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ
40,000.00 - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ
และอื่นๆ
90,000.00 - คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ
- คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

2.5 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณฯ

522,000.00

464,000.00

522,000.00 - คาตอบแทนผูทําหนาที่ตางๆ
1. ผูจัดการ 15,000 บาท เหรัญญิก 5,000 บาท
เลขานุการ 5,000 บาท/เดือน
2. ประธานเงินกู 5,000 บาท/เดือน และกรรมการ 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน
3. เจาหนาที่นําสงเอกสารและไปติดตอธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติงาน
มอบหมายใหรับผิดชอบ 1,500 บาท/เดือน
4 .เจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน ทุกวันทําการวันละ 250 บาท

2.6 คาเบี้ยประชุมกรรมการ

260,000.00

216,700.00

260,000.00 - ประธานคณะกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาสหกรณฯ,
ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ
จํานวน 700 บาท/ครั้ง

2.7 คาลวงเวลา

220,000.00

206,780.00

2.8 คาการศึกษาบุตร

100,000.00

96,556.25

2.9 คาสวัสดิการเจาหนาที่

80,000.00

80,000.00

2.10 คาตรวจสุขภาพประจําป

12,000.00

750.00

320,000.00

250,147.75

2.12 คาตรวจสอบบัญชี

90,000.00

90,000.00

ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ
90,000.00 - คาจางผูสอบบัญชีอนุญาตเพื่อสอบบัญชีของสหกรณ

2.13 คาตรวจสอบกิจการ

90,000.00

90,000.00

90,000.00 - คาตอบแทนใหผูตรวจสอบกิจการซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหทําหนาที่

รวม

5,764,000.00

5,507,963.00

2.11 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่และครอบ

220,000.00 - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย
100,000.00 - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ
80,000.00 - คาเครื่องแบบเจาหนาที่ จํานวน 16 คน
12,000.00 - คาตรวจสุขภาพเจาหนาที่ 16 คน ๆ ละ 750 บาท
320,000.00 - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 16 คน ตามระเบียบสหกรณฯ

ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ
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5,774,000.00

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563
หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2562

จายจริงป 2562

160,000.00

164,415.27

ขอตั้งป 2563

เหตุผลและความจําเปน

3 คาใชสอย
3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร

160,000.00 - เพื่อจายคา ON-LINE สงเงินคาหุน-คางวด ประจําเดือน
- คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร
- คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร (ATM)
80,000.00 - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

100,000.00

57,041.80

3.3 คาไปรษณียากร

110,000.00

113,546.00

110,000.00 - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ

150,000.00

106,922.49

130,000.00 - เพื่อจายเปนคาดูแลและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ โปรแกรม Internet
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา Printeronix P 5210
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องพิมพ Passbook
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร
- เพื่อจายเปนคาดูแล PC และโปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 18 เครื่อง
Printer 7 เครื่อง และ Server 1เครื่อง

3.5 คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง

20,000.00

44,472.50

50,000.00 - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง
- เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท
- เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา

3.6 คาอบรมและสัมมนา

500,000.00

182,380.00

350,000.00 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาที่พัก คาอาหาร และอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา
กรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน
และโครงการสัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.7 คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คายานพาหนะ

260,000.00

56,890.00

150,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ, กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวม

3.8 เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
3.9 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
3.10 คาใชจายในการดําเนินคดี

3,691,000.00

3,691,000.00

10,000.00

1,815.79

100,000.00

-

ประชุม อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
4,000,000.00 - เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม
20,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ
100,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่สหกรณเปนผูฟองรอง หรือฟองรอง
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย

3.11 คาใชจายอื่นๆ

150,000.00

106,360.77

50,000.00

29,066.00

5,301,000.00

4,553,910.62

4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

250,000.00

251,202.45

250,000.00 - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพตางๆ ไดแก ใบเสร็จพิเศษ กระดาษสําหรับใชกับ

4.2 คาของใชสํานักงาน

200,000.00

261,028.66

200,000.00 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก แฟมเอกสาร ปากกา ดินสอ ผาหมึก

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป.
รวม

150,000.00 - เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร หนังสือพิมพ น้ําดื่ม
สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ
50,000.00 - เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด
5,350,000.00

4 คาวัสดุ
เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ
คอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน
รวม

450,000.00

512,231.11

450,000.00

200,000.00

173,684.75

200,000.00 - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ

50,000.00

49,722.14

250,000.00

223,406.89

5 คาสาธารณูปโภค
5.1 คาไฟฟา
5.2 คาโทรศัพท
รวม

50,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท คาโทรสารใชในสหกรณ
250,000.00
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ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563
หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2562

จายจริงป 2562

ขอตั้งป 2563

เหตุผลและความจําเปน

35,000,000.00

33,860,149.05 34,500,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ

6 จายดอกเบี้ยจาย
6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น

7,000,000.00

6.3 ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน

7,312,608.63

7,000,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู( P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย

-

34,441.94

-

- ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

-

100,000.00

-

- ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด
6.4 ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
รวม

42,000,000.00 41,307,199.62 41,500,000.00

7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
7.1 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร

1,500,000.00

652,632.00

1,504,000.00 - คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ เปนจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท
- ซื้อเกาอี้ทํางาน 2 ตัว ๆ ละ 2,000.00 บาท เปนเงิน 4,000.00 บาท

รวม

1,500,000.00

652,632.00

1,504,000.00

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
8.1 คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน
8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
รอตัดบัญชี

150,000.00
-

รวม

150,000.00

125,834.68
273,689.15
399,523.83

150,000.00 - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี
150,000.00

65,685,000.00 60,028,367.99 65,995,000.00
หมายเหตุ

รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน ยกเวนหมวดครุภัณฑ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.4 อนุมตั เิ งินสมทบสร้างอาคารตัง้ เป็นเงินททุน
สะสมเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์
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4.4 พิจารณาอนุมตั ิเงินสมทบสรางอาคารตั้งเปนเงินทุนสะสมเพื่อ
พัฒนากิจการของสหกรณ
ผูจดการ

ด ว ยสหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด ได ใ ช เ งิ น สมทบสร า งอาคาร
เพื่อปรับปรุงอาคารชั้น 2 และชั้น 3 โรงอาหารกรมประมง เปนสํานักงานสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว และยังมีเงินคงเหลือเปนเงิน 3,426,217 บาท (สามลาน
สี่แสนสองหมื่นหกพันสองรอยสิบเจ็ดบาทถวน)
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ฯ ชุ ด ที่ 39 เห็ น สมควรนํ า เงิ น ที่ เ หลื อ
ดังกลาวตั้งเปน “ เงินทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ” โดยใชเงินทุนดังกลาว ตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมสํานักงาน หรือสินทรัพยถาวรของ
สหกรณ
2. เพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ในการพัฒนาสหกรณใหทันสมัย
3. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการสหกรณใหแกสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.5 อนุมัติการกำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์
อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2563
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4.5 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
ประจําป 2563

ผูจัดการ

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 ได
กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 ไวไมเกิน 1,000 ลานบาท
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน
ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวา
นี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”
คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ฯ ชุ ดที่ 39 ประจํ าป 2562 ได พิ จารณาเห็ นว า
เพื่อใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินที่
สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2563 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.6 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง จำ�กัด
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4.6 การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

โดยที่ เห็ นเป นการสมควรปรั บปรุ งและแก ไขเพิ่ มเติ มข อความในข อบั งคั บ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ซึ่งไดประกาศในราชกิจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งมาตรา16 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ ดังกลาว ไดแกไขบทบัญญัติมาตรา 46 (5) กําหนดใหสหกรณมีอํานาจกระทํา
การรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา จากนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว สหกรณออมทรัพยกรม
ประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548
หมวด 4 การดําเนินงาน ขอ 9 การรับฝาก สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภท
ประจําจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือนิติบุคคล หรือสหกรณอื่นฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณา ใหความเห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายวาระนี้

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.6
ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

ขอความเดิม
หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 9. การรับฝากเงิน
สหกรณอาจรับฝากเงินประเภท
ออมทรัพย หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือ
สหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ซึ่งสมาชิกของสมาคม
นั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ของสหกรณไดตามระเบียบของ
สหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก
ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ
ๆให้เให
นไปตามที
่กําหนดไว
ป็นเปไปตามที
่กำ�หนดไว้
ใน ใน
ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

160

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม
หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 9. การรับฝากเงิน
สหกรณอาจรับฝากเงินประเภท
ออมทรัพย หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือ
นิติบุคคลหรือสหกรณอื่น หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่ง
สมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของสมาชิกของสหกรณได
ตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก
ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ
ๆ เให
นไปตามที
่กําหนดไว
ให้
ป็นเปไปตามที
่กำ�หนดไว้
ใน ใน
ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผล

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่ง
มาตรา 16 แหง พรบ. ดังกลาวได
แกไขบทบัญญัติมาตรา 46 (5) โดย
กําหนดการรับฝากเงินจากนิติ
บุคคลได

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.7 พิจารณาหลักการให้สหกรณ์น�ำ เงินไปฝาก
หรือลงทุนอย่างอื่น
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4.7 พิจารณาอนุมตั ิหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น

ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดออกประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง
ขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 และ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพื่อใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเสี่ยงนอยที่สุด
ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา
ขอ 2. ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่
มีหลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ
ขอ 3. เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใต
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ
การแปลงสินทรัพย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
(6) หุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
รายงานกิจการประจำ�ปี 2562
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ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
ข อ 5 การฝากหรื อลงทุ นของสหกรณ ที่ ได ดํ าเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการ
พั ฒนาการสหกรณ แห งชาติ เรื่ องข อกํ าหนดการฝากหรื อลงทุ นอย างอื่ นของสหกรณ พ.ศ.2552
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป
ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
(ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2558)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 158,674,217.12 บาท
และ ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 สหกรณ ฯ มี เงิ นทุ นสํ ารองคงเหลื อ 175,109,314.93 บาท
เพิ่มขึ้นจาก ปกอน 16,435,097.81 บาท
คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติที่ประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7) ภายในวงเงิน
ไมเกิน 175.0 ลานบาท สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณาอนุมัติการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
ประจําป 2563 ตามขอ 3 (1) – (7)
มติที่ประชุม ..............................................................................................................................
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4.8 การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและจัดจ้างผูส้ อบบัญชี
ประจำ�ปี 2563
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ประจําป 2563

4.8 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจาง ผูสอบบัญชี

ผูจัดการ

ดวยกรมตรวจบั ญชี สหกรณ ได กํ าหนดให สหกรณ ออมทรั พย ฯ สามารถจ าง
ผูสอบบัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ เพื่ อประโยชนข องสหกรณ ท่ี จะทราบผลการดํา เนิ นงานและฐานะการเงิ น โดยรวดเร็ ว
สามารถทําการประชุมใหญ จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทัน
ตามความตองการของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีสหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 71 (5) กําหนดใหที่ประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต
ในการประชุ มใหญ สามั ญประจํ าป 2561 เมื่ อวั นที่ 7 กุ มภาพั นธ 2562
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี ศุภกาญจน เลขทะเบียนที่ 4424 เปนผูสอบบัญชี
สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด สํ า หรั บ ป ท างบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562
ในอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน 90,000 บาท
ในการประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ฯ ชุ ดที่ 39 ครั้ งที่ 1/2563
เมื่ อวั นที่ 15 มกราคม 2563 ได พิ จารณาคั ดเลื อกผู สอบบั ญชี ของบริ ษั ทธนสารการบั ญชี และคณะ
โดยนางจารุณี ศุภกาญจน ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4424 ซึ่งเปนบริษัทฯ เดิมที่ไดตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
เปนเงิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา
1. บริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี ศุภกาญจน ผูสอบบัญชี
อนุญาต เลขทะเบียนที่ 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2563
2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2563
เปนเงิน 90,000 บาทเพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําสั่งแตงตั้งตอไป

มติที่ประชุม
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ลําดับ
บริษัท
1
บริษัทธนสาร การบัญชี
โดย นางจารุณี ศุภกาญจน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4424
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.8

วงเงินคาจาง
เปนเงิน 90,000 บาท
ขอเบิกครั้งเดียวใน
วันที่รับรองงบ
การเงินประจําป

รายงานกิจการประจำ�ปี 2562

การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ
-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้งและมอบหมายให
ผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี เ ข า ตรวจสอบบั ญ ชี อ ย า งน อ ยป ล ะ
3 ครั้งๆละ ไมนอยกวา 2 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวย
ผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด
กรณีมีขอสังเกตทางการเงิน การบัญชีที่สําคัญที่พบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร หรือ
เมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหนวยงาน
ราชการ
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ
- ขาพเจา รับ รองว ารับ งานสอบบัญชี ส หกรณอื่ น ที่มี ป
บัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจํานวนที่กรมตรวจ
บัญชีกําหนด
- ข า พเจ า และผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณกาํ หนด

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.9 การเลือกตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ชุดที่ 40 ประจำ�ปี 2563
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ประจําป 2563
ผูจัดการ

4.9 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 40

ตามข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด พ.ศ. 2548 ข อ 62
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 39 มีจํานวน 13 คน ดังนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการ เปนกรรมการที่ยังอยูในตําแหนงตอไปอีก
1 ป จํานวน 7 ทาน
1. นายอดิศร พรอมเทพ
2. นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน
3. นายบรรจง จํานงศิตธรรม
4. นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
5. นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ 6. นายเขมชาติ จิวปราสาท
7. นายสมหวัง พิมลบุตร
2. กรรมการดําเนินการครบวาระ 4 ป (เวนวรรค 1 ป ) จํานวน 3 ทาน
1. นายสุเมธ
ตันติกุล
2. น.ส.ฉวีวรรณ พวงทิพากร
3. นายสุธรรม
ลิ่มพานิช
3. กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง จํานวน 3 ทาน
1. นายสิงหนาท ประศาสนศิลป
2. นายสมบูรณ เย็นเอง
3. นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
กรมประมง จํากัด ชุดที่ 40 เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมี น างพิ ศ มั ย สมสื บ เป น ประธานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ส รรหา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดที่ 40 เปน กรรมการดําเนินการ
จํานวน 6 คน โดยวิธีการเลือกตั้ง
สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการจํานวน 14 คน จึงขอให
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.10 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2563
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ผูจัดการ

4.10 การเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการ ประจําป 2563

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผูสมัครตองเปน
นิติบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมแนบ
หลักฐานตามที่ระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา อาคารปลอดประสพ
(ชั้น 5) กรมประมง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้ง
เปนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติบุคคล
ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง

และพิจารณา

มติที่ประชุม

จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

5.1 การจับรางวัลให้สมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจับรางวัลใหสมาชิกในหองประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 39
ครั้งที่
12/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติใหจัดสรรเงินรางวัลสําหรับจับสลากในวันประชุมใหญ
สามั ญ ประจํ า ป 2562 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ 2563 จํ า นวน 200 รางวั ล
เปนจํานวนเงิน 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) ดังนี้
สมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 113,000 บาท
ลําดับ
จํานวนเงิน รางวัล
รวม
(บาท)
(รางวัล)
(บาท)
รางวัลที่ 1 10,000.00
1
10,000.00
รางวัลที่ 2
5,000.00
3
15,000.00
รางวัลที่ 3
3,000.00
6
18,000.00
รางวัลที่ 4
2,000.00 10
20,000.00
รางวัลที่ 5
1,000.00 20
20,000.00
รางวัลที่ 6
500.00 60
30,000.00
100 113,000.00

สมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 113,000 บาท
ลําดับ
จํานวนเงิน รางวัล
รวม
(บาท)
(รางวัล)
(บาท)
รางวัลที่ 1
10,000.00
1
10,000.00
รางวัลที่ 2
5,000.00
3
15,000.00
รางวัลที่ 3
3,000.00
6
18,000.00
รางวัลที่ 4
2,000.00 10
20,000.00
รางวัลที่ 5
1,000.00 20
20,000.00
รางวัลที่ 6
500.00 60
30,000.00
100 113,000.00

เงื่อนไขในการรับรางวัล
1. สมาชิกทั่วประเทศไดรางวัลทุกคน และมีสิทธิไดรับเงินรางวัลซ้ํา ในกรณีที่สมาชิกผูนั้นไดรับ
เงินรางวัลใน หองประชุมแลว
2. สมาชิกผูเขารวมประชุม มีสิทธิ์รับรางวัลที่ 1 – 6 ตองอยูในหองประชุมในขณะจับรางวัล นั้น
3. ผูที่ไดรับรางวัล สหกรณฯ จะโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสหกรณฯ ทุกรางวัล
ผลการจับรางวัล
สมาชิกทั่วประเทศ จํานวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 1

จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท ไดแก
1 ........................................................

รางวัลที่ 2

จํานวน 3 รางวัลๆละ 5,000.- บาท ไดแก
1 ........................................................
2.........................................................
3........................................................
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รางวัลที่ 3 จํานวน 6 รางวัลๆละ 3,000.- บาท ไดแก
1……………………………………………………
3. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………
4………………………………………………………
6………………………………………………………

รางวัลที่ 4 จํานวน 10 รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก
1……………………………………………………
3. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
7……………………………………………………..
9……………………………………………………

2. ……………………………………………………
4………………………………………………………
6………………………………………………………
8………………………………………………………
10……………………………………………………

รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท ไดแก
1……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4………………………………………………………
5. ……………………………………………………
6………………………………………………………
7……………………………………………………..
8………………………………………………………
9……………………………………………………
10……………………………………………………
11……………………………………………………
11……………………………………………………
13. …………………………………………………
14……………………………………………………
15. …………………………………………………
16……………………………………………………
17……………………………………………………
18……………………………………………………
19……………………………………………………
20……………………………………………………
รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัล รางวัลละ 500.-บาท ไดแก
1……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4………………………………………………………
5. ……………………………………………………
6………………………………………………………
7……………………………………………………..
8………………………………………………………
9……………………………………………………
10……………………………………………………
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รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัล รางวัลละ 500.-บาท (ตอ) ไดแก
11……………………………………………………
11……………………………………………………
13. …………………………………………………
14……………………………………………………
15. …………………………………………………
16……………………………………………………
17……………………………………………………
18……………………………………………………
19……………………………………………………
20……………………………………………………
21……………………………………………………
22. ……………………………………………………
23. ………………………………………………….
24…………………………..…………………………
25……………………………………………………
26……………………………………………………..
27…………………….……………………………..
28……………………………………..………………
29……………………………………………………
30………………………………………...……………
31……………………………………………………
32……………………………………………………
33……………………………………………………
34……………………………………………………
35……………………………………………………
36……………………………………………………
37……………………………………………………
38……………………………………………………..
39. ………………………………………………….
40……………………………………………………
41...........................................................
42……………………………………………………
43……………………………………………………
44……………………………………………………
45……………………………………………………
46...........................................................
47. …………………………………………………
48……………………………………………………
49...........................................................
50............................................................
51...........................................................
52...............................................................
53............................................................
54..............................................................
55..........................................................
56..............................................................
57............................................................
58.............................................................
59...........................................................
60.............................................................
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ผลการจับรางวัล
สมาชิกที่เขารวมประชุม จํานวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 1
จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000.- บาท ไดแก
1 ........................................................
รางวัลที่ 2

จํานวน 3 รางวัลๆละ 5,000.- บาท ไดแก
1 ........................................................
2.........................................................
3........................................................
รางวัลที่ 3 จํานวน 6 รางวัลๆละ 3,000.- บาท ไดแก

1……………………………………………………
3. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………
4………………………………………………………
6………………………………………………………

รางวัลที่ 4 จํานวน 10 รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก
1……………………………………………………
3. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
7……………………………………………………..
9……………………………………………………

2. ……………………………………………………
4………………………………………………………
6………………………………………………………
8………………………………………………………
10……………………………………………………

รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท ไดแก
1……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4………………………………………………………
5. ……………………………………………………
6………………………………………………………
7……………………………………………………..
8………………………………………………………
9……………………………………………………
10……………………………………………………
11……………………………………………………
11……………………………………………………
13. …………………………………………………
14……………………………………………………
15. …………………………………………………
16……………………………………………………
17……………………………………………………
18……………………………………………………
19……………………………………………………
20……………………………………………………
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รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัล รางวัลละ 500.-บาท ไดแก
1……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4………………………………………………………
5. ……………………………………………………
6………………………………………………………
7……………………………………………………..
8………………………………………………………
9……………………………………………………
10……………………………………………………
11……………………………………………………
11……………………………………………………
13. …………………………………………………
14……………………………………………………
15. …………………………………………………
16……………………………………………………
17……………………………………………………
18……………………………………………………
19……………………………………………………
20……………………………………………………
21……………………………………………………
22. ……………………………………………………
23. ………………………………………………….
24…………………………..…………………………
25……………………………………………………
26……………………………………………………..
27…………………….……………………………..
28……………………………………..………………
29……………………………………………………
30………………………………………...……………
31……………………………………………………
32……………………………………………………
33……………………………………………………
34……………………………………………………
35……………………………………………………
36……………………………………………………
37……………………………………………………
38……………………………………………………..
39. ………………………………………………….
40……………………………………………………
41............................................................
42……………………………………………………
43……………………………………………………
44……………………………………………………
45……………………………………………………
46............................................................
47. …………………………………………………
48……………………………………………………
49..............................................................
50............................................................
51.............................................................
52............................................................
53..............................................................
54............................................................
55..............................................................
56............................................................
57..............................................................
58.............................................................
59...............................................................
60............................................................
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สอป.)
(สอ.กปม. จก.)

50 กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2562- 0572 , 0 2562 - 0573 , 0 2562 0600-15 ตอ 7600 ,7601
โทรสาร : 0 2562 - 0272 , 0 2562 - 0573, กด 10 หรือ 0 2579 - 2790
Email : tgc0269@gmail.com Website : http://www.fishcorp.in.th ,
facebook : สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ผูจัดการ
นายสมศักดิ์
นายสมโภชน

เขตสมุทร
อัคคะทวีวัฒน

ผูจัดการ
ประธานกรรมการเงินกู

ตอ 42
ตอ 41

ฝายอํานวยการ (061-8239250) ID LINE : 061-8239250
1. สิวพร
วงศวรากร
หัวหนาฝาย
2. ธัญสิริ
แสงเทียน
เจาหนาที่ธุรการ
3. ธนพัชร
หอมฟก
เจาหนาที่ธุรการ
4. ปยธิดา
สีลา
เจาหนาทีร่ ับ-สงเอกสาร
5. นงคราญ
หลักคําแพง
นักการ

ตอ 20
ตอ 21
ตอ 14
ตอ 22
ตอ 34

ฝายบริหารสินเชื่อ (087-5608886) ID LINE : 087-5608886
1. มัณฑนา
เปาลิวัฒน
หัวหนาฝาย
2. กรรณิกา
สุวรรณะ
เจาหนาที่บริหารสินเชื่อ
3. วรรณกร
ศรีสุขวโรทัย
เจาหนาที่บริหารสินเชื่อ
4. วิธินันท
สุกิน
เจาหนาที่บริหารสินเชื่อ

ตอ 11
ตอ 12
ตอ 13
ตอ 15

ฝายการเงิน
1. เพ็ญพยอม
2. สุมาลี
3. ฐาปณี

(087-5608884) ID LINE : 087-5608884
ใจดี
ผช.ผูจัดการ/ หัวหนาฝาย
จันทเดช
เจาหนาที่การเงิน
ผลาวงษ
เจาหนาที่การเงิน

ตอ 17
ตอ 16
ตอ 23

ฝายบัญชี
1. กาญจนา
2. สุกัญญา

(062-9525162) ID LINE : 062-9525162
เตชะเทพวรชัย
หัวหนาฝาย
วัฒนกิจ
เจาหนาที่บัญชี

ตอ 18
ตอ 26

งานทะเบียนและประมวลผล
1. กุลพัชร
รอดระรัง
2. ภานุพงศ
กลิ่นประชุม

หัวหนางาน
เจาหนาที่ประมวลผล

ตอ 19
ตอ 27

ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
(สสอ.ชสอ.) โทร. 0 2562 0572-3 ตอ 21 โทรสาร. 0 2579 2790
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จรรยาบรรณ 10 ประการ
สำ�หรับ
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์

1. มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์ และสุจริต|
โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพืน้ ฐานประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุง่ พัฒนาความรูศ้ กั ยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในสหกรณ์
5. กำ�กับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะ
สร้างความยุตธิ รรมแก่เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน
6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สนิ อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผอู้ น่ื อาศัยตำ�แหน่ง หน้าทีใ่ นสหกรณ์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์สว่ นตน ญาติ และพวกพ้อง
8. หลีกเลีย่ งการทำ�ธุรกิจส่วนตนทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์สว่ นตนทีม่ ใี นองค์กร
หรือธุรกรรมใดทีข่ ดั กับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการให้สญ
ั ญาต่างตอบแทนแก่บคุ คล องค์กร เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ตำ�แหน่ง ผลประโยชน์ของตน
10. ไม่น�ำ เอาทรัพย์สนิ อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระทำ�การใด
อันเป็นปฏิปกั ษ์ และเป็นคูแ่ ข่งขันต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์

สำ�หรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์และคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำ�ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ   อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุม้ ค่ามากทีส่ ดุ รวมถึงไม่น�ำ เอาไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์และหลีกเลีย่ งการสร้างความขัดแย้ง ปัญหา หรือ
การกระทำ�อันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ขา่ วสารการดำ�เนินงานสหกรณ์ทเี่ ป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสทีเ่ อือ้ อำ�นวย ขณะเดียวกันได้รบั ฟัง
ปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือ
พวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการทำ�ธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

