


อุดมการณ์ของสหกรณ์

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก

1. การเป็นผู้ให้

2.	น�้ำใจทำงสหกรณ์

3.	ควำมซื่อสัตย์	และควำมจงรักภักดี

4.	กำรให้บริกำรแก่สมำชิก

5.	กำรไม่แสวงหำก�ำไรสูงสุด

6.	สมำชิกสหกรณ์มีจิตใจที่เป็นประชำธิปไตย

7.	 สมำชิกมีภำระผูกพันต้องรับรู้ปัญหำของสหกรณ์

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
1.	 เข้ำร่วมประชุมใหญ่	เพือ่เสนอควำมคิดเหน็

	 หรือออกเสียงลงคะแนน

2.	เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ

3.	 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำร

	 ด�ำเนินกำรสหกรณ์	หรือผู้ตรวจสอบ

	 กิจกำรสหกรณ์

4.	ได้รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำร

	 จำกสหกรณ์

5.	สิทธิอื่นๆ	ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ

	 และข้ออื่นของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
1.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	ระเบียบ

	 ข้อบังคับ	มติ	และค�ำสั่งของสหกรณ์

2.	 เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมำย

3.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์	

	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

4.	สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์

5.	ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	

สหกรณ์	พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

	 และมั่นคง



รายงานกิจการประจำาปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

ANNUAL REPORT OF THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES

LIMITED, DEPARTMENT  OF  FISHERIES  2020

การประชุมใหญ่วิสามัญ 

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน  พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง



นายอดิศร พร้อมเทพ
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
รองประธานกรรมการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์
รองประธานกรรมการ

นายบรรจง จำานงศิตธรรม
รองประธานกรรมการ

 นายสมหวัง พิมลบุตร 
กรรมการ

 นายบัญชา สุขแก้ว 
กรรมการ

นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ

 นางภัทรธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

 นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการ

 นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

 นางอุมาพร พิมลบุตร 
 กรรมการและเหรัญญิก 

 นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการและเลขานุการ

นางจารุณี ศุภกาญจน์ 
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4424 

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

ชุดที่ 40 ประจำาปี 2563



 นายบรรจง จำานงศิตธรรม 
ประธานคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

 นางสุมาลี ยุกตานนท์
 กรรมการ

นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ 

นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการ

นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ

นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
 กรรมการและเลขานุการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมประมง จำากัด ประจำาปี 2563 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

นางอุมาพร พิมลบุตร
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

 นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
ประธานกรรมการเงินกู้

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการเงินกู้

 นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการเงินกู้และเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้ คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์
กรรมการ

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สสอ.รท และสส.ชสอ.

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
ประธานกรรมการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการและเหรัญญิก

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการและเลขานุการ

นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ



สิวพร วงศ์วรากร
หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ

มัณฑนา เปาลิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ

สุมาลี จันทเดช
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ธัญสิริ แสงเทียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรรณิกา สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

ฐาปณี ผลาวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นงคราญ หลักคำาแพง
นักการ

วรรณกร ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

กาญจนา เตชะเทพวรชัย 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

กุลพัชร รอดระรัง
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

ธนพัชร์ หอมฟัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิธินันท์ สุกิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

เพ็ญพยอม ใจดี
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เกษียณอายุการทำางาน 31 ธันวาคม 2563

ปยธิดา สีลา
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

เกษียณอายุการทำางาน 31 ธันวาคม 2563

สุกัญญา วัฒนกิจ
เจ้าหน้าที่บัญชี

ภาณุพงศ์ กลิ่นประชุม
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

โทร. 0 2562 0572 -3 , 0 2579 2789 Fax. 0 2579 2790 ภายในกรมประมง 7600 7601

มือถือ : ฝ่ายอำานวยการ : 06 - 1823 9250 ฝ่ายบัญชี : 06 - 2952 5162 ฝ่ายการเงิน : 08 - 7560 884

มือถือ : ฝ่ายบริหารสินเช่ือ : 08-7560 8886 E-mail : tgc0269@gmail.com , Website : www.Fishcorp.in.th

ฝ่ายอำานวยการ

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

งานทะเบียนและประมวลผล



กิจกรรม สัมมนา ประจำาปี 2563

งานวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ จำากัด 
ครบรอบ 40 ปี  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบศูนย์ประสานงาน”  
วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

“งานวันออมแห่งชาติ” วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคาร IMPACT CHALLENGER 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารสินเชื่อและเจรจาเพื่อติดตามหนี้”  
ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ”  
ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันสหกรณ์แห่งชาติประจำาปี 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ บริเวณลานพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ณ อาคาร IMPACT CHALLENGER HALL 1



การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ (Video conference) 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกุลาดำา ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง



แผนภูมิแสดงผลการดำาเนินงาน ปี 2563

2558 2559 2560 2561 2562 2563
สนิทรัพย์ 2,760,993,462.44 2,960,089,731.16 3,105,044,900.37 3,385,997,544.89 3,432,738,144.12 3,412,097,952.31

หนีส้นิ 1,211,199,132.88 1,313,215,529.45 1,349,628,987.74 1,535,216,142.31 1,450,019,159.67 1,357,665,728.81

ทนุสหกรณ์ 1,549,794,329.56 1,646,874,201.74 1,755,415,912.63 1,850,781,402.58 1,982,718,984.45 2,054,432,223.50

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

 4,000,000,000.00

สินทรัพย หน้ีสิน ทุนของสหกรณ 

สินทรัพย หน้ีสิน ทุนสหกรณ 

 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

สมาชิกสามัญ 4,599 4,668 4,726 4,775 4,774 4,786

สมาชิกสมทบ 290 330 371 431 494 521

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

 5,000

 5,500
จํานวนสมาชิก 

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ 

2558 2559 2560 2561 2562 2563
สนิทรัพย์ 2,760,993,462.44 2,960,089,731.16 3,105,044,900.37 3,385,997,544.89 3,432,738,144.12 3,412,097,952.31

หนีส้นิ 1,211,199,132.88 1,313,215,529.45 1,349,628,987.74 1,535,216,142.31 1,450,019,159.67 1,357,665,728.81

ทนุสหกรณ์ 1,549,794,329.56 1,646,874,201.74 1,755,415,912.63 1,850,781,402.58 1,982,718,984.45 2,054,432,223.50

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

 4,000,000,000.00

สินทรัพย หน้ีสิน ทุนของสหกรณ 

สินทรัพย หน้ีสิน ทุนสหกรณ 

 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

สมาชิกสามัญ 4,599 4,668 4,726 4,775 4,774 4,786

สมาชิกสมทบ 290 330 371 431 494 521

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

 5,000

 5,500
จํานวนสมาชิก 

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ 



 

 

 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ทนุเรือนหุ้น 1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 1,451,211,290.00 1,533,912,130.00 1,614,466,220.00 1,683,471,640.00

ลกูนีเ้งินกู้  2,020,905,014.00 1,980,291,303.00 1,850,216,983.00 1,741,051,640.50 1,647,671,242.84 1,562,917,691.09

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู 

ทุนเรือนหุน ลูกน้ีเงินกู 

2558 2559 2560 2561 2562 2563
รายได้จากดอกเบีย้เงินกู้  136,836,699.87 136,522,268.22 129,522,630.07 120,996,896.19 114,042,429.00 104,552,995.06

รายได้จากดอกเบีย้เงินลงทนุ 24,487,462.01 31,578,855.55 38,202,807.56 49,257,385.58 56,815,841.06 56,508,707.08

รายได้อ่ืน 27,537.25 35,733.00 396,979.16 346,516.58 207,701.35 218,320.29

รวมรายได้ 161,351,699.13 168,136,856.77 168,122,416.79 170,600,798.36 171,065,971.41 161,280,022.43

ค่าใช้จา่ย 50,397,843.76 55,233,975.77 57,033,744.71 61,063,096.80 60,028,367.99 48,506,162.23

กําไรสทุธิ 11,095,855.37 112,902,881.00 111,088,672.08 109,573,701.56 111,037,603.42 112,773,860.20

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

 160,000,000.00

 180,000,000.00

รายได รายจาย กําไรสุทธิ 

รายไดจากดอกเบ้ียเงินกู รายไดจากดอกเบ้ียเงินลงทนุ รายไดอื่น รวมรายได คาใชจาย กําไรสุทธิ 

 

 

 

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ทนุเรือนหุ้น 1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 1,451,211,290.00 1,533,912,130.00 1,614,466,220.00 1,683,471,640.00

ลกูนีเ้งินกู้  2,020,905,014.00 1,980,291,303.00 1,850,216,983.00 1,741,051,640.50 1,647,671,242.84 1,562,917,691.09

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู 

ทุนเรือนหุน ลูกน้ีเงินกู 

2558 2559 2560 2561 2562 2563
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สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด  ชุดที่ 40
_______________________________________

 ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้เข้าบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด 

โดยในปีนี้เป็นปีสุดท้าย นับเป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวงการสหกรณ์ ทั้งการแก้ไข

กฎหมาย การออกกฎกระทรวง และระเบียบใหม่ๆของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อมากำากับควบคุม  

ดูแลสหกรณ์ท่ีเข้มงวดขึ้น ประกอบกับปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิค -19 ระบาด  

อยา่งหนกัขยายเปน็วงกว้างทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซ่ึงมผีลกระทบตอ่เศรษฐกจิของประเทศ 

รวมทั้งมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของครอบครัวสมาชิกสหกรณ์

 การบริหารงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ 
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ธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดมา

 ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะกรรมการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนเกื้อหนุนให้กิจการสหกรณ์

ดำาเนินงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ

 ผมขอถือโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายท่ีทุกท่าน  

เคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง 

และสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

( ดร.อดิศร พร้อมเทพ )

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด



ท่ี สอป.ว.15/2564 
       3  มีนาคม 2564 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญวิสามัญ  

เรียน   ผูอํานวยการกอง, ผูอํานวยการสถาบัน, ประมงจังหวัด, ผูอํานวยการศูนย,หัวหนาหนวยงาน
ทุกแหง และสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ทุกทาน 

  ดวยในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ชุดท่ี 40 คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ  2564  มีมติกําหนดจัดประชุมใหญวิสามัญ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ในวันอาทิตยท่ี 25 เมษายน 2564  ณ หองประชุมอานนท 
กรมประมง กรุงเทพฯ ตามกําหนด  เวลา และวาระการประชุม  ดังนี้ 

07.00 น. – 12.00 น. สมาชิกลงทะเบียน รับบัตรเลือกตั้ง  เขาคูหาเลือกตั้งบริเวณดานหนาหองประชุม
   อานนท หลังจากนั้นเขารวมประชุม ณ หองประชุมอานนท ไมเกิน 150 คน 

09.00 น. – 15.00 น.  การประชุมใหญวิสามัญ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานประชุมใหญสามัญประจําป 2562-2563 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  
   2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563  โดยผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  ระบบ (Video conference) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2563  

   3.2 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจําป 2563 
   3.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2563 

   3.4 แนวทางการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
       4.1 พิจารณาอนุมัติการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน

ประจําป 2564 
 4.2 พิจารณาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
        4.3 พิจารณาอนุมัติหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น 
        4.4 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2564 

          4.5 การเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  41   
        4.6 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ในวันอาทิตยท่ี 25 เมษายน 2564  ณ หองประชุมอานนท 
กรมประมง กรุงเทพฯ ตามกําหนด  เวลา และวาระการประชุม  ดังนี้ 

07.00 น. – 12.00 น. สมาชิกลงทะเบียน รับบัตรเลือกตั้ง  เขาคูหาเลือกตั้งบริเวณดานหนาหองประชุม
   อานนท หลังจากนั้นเขารวมประชุม ณ หองประชุมอานนท ไมเกิน 150 คน 

09.00 น. – 15.00 น.  การประชุมใหญวิสามัญ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานประชุมใหญสามัญประจําป 2562-2563 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  
   2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563  โดยผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  ระบบ (Video conference) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2563  

   3.2 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจําป 2563 
   3.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2563 

   3.4 แนวทางการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
       4.1 พิจารณาอนุมัติการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน

ประจําป 2564 
 4.2 พิจารณาการแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
        4.3 พิจารณาอนุมัติหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น 
        4.4 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2564 

          4.5 การเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ ชุดท่ี  41   
        4.6 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรือ่งอื่นๆ 
          5.1  การจับรางวัลใหสมาชิกโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปนี้สหกรณจะงดการจับสลาก
ดวยมือในหองประชุม แตจะสุมจับรางวัลใหสมาชิกโดยใชระบบคอมพิวเตอร รวมสมาชิกท่ัวประเทศ
และสมาชิก ท่ีเขารวมประชุมรวม 206 รางวัล สมาชิกมีสิทธิไดรับรางวัลแมไมอยูในหองประชุม 
และผูท่ีไดรับรางวัล สหกรณฯ จะโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิกทุกรางวัล  (เลมสีแดง) 

 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมโดยพรอม
เพรียงกัน  และใหนําบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณมาในวันดังกลาวดวย 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (นายอดิศร  พรอมเทพ) 
                ประธานกรรมการ 
       สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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และสมาชิก ท่ีเขารวมประชุมรวม 206 รางวัล สมาชิกมีสิทธิไดรับรางวัลแมไมอยูในหองประชุม 
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   จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมโดยพรอม
เพรียงกัน  และใหนําบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณมาในวันดังกลาวดวย 

       ขอแสดงความนับถือ 
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       สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ระเบียบวาระที่  1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมใหญ่วิสามัญ

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

1
รายงานกิจการประจำาปี 2563





 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ  
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันอาทิตยท่ี 25 เมษายน 2564  ณ  หองประชุมอานนท 
******************* 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
         นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชมุ 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณมาลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวน ...................คน จาก
จํานวนสมาชิก 4,786 คน ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุมตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และตามขอบังคับสหกรณ ขอ 69 “การประชุมใหญของสหกรณตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” แต
เน่ืองจากในปนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
แพรกระจายระบาดเปนวงกวาง สหกรณจึงไมสามารถจัดประชุมใหญสามัญประจําปไดตามปกติ             
แตไดแกไขปญหาเพ่ือใหสหกรณบริหารงานไดตอเนื่องโดยจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563         
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Video conference) ในวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งท่ีประชุม
ไดอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมรวม 3 วาระเรียบรอยแลว ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน  
   และงบกระแสเงินสด ประจําป 2563 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได-รายจาย  
   ประจําป 2564 
  สําหรับวาระการประชุมสวนท่ีเหลือรวมท้ังการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ                                     
และผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 จะดําเนินการจัดประชุมใหญวิสามัญ ในวันนี ้
  การบริหารงานสหกรณในสถานการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ยังคงมุงมั่นรักษาผลประโยชนของสมาชิก และเปนท่ีนา
ภูมิใจท่ีสหกรณของเราไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2563 เปนสหกรณในระดับ              

ดีเลิศ จากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 กรมสงเสริมสหกรณ 
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ระเบียบวาระที่  2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2562 - 2563

 2.1	รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

	 	 ประจำาปี	2562
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  กอนจะนําสูวาระการประชุมอ่ืนตอไป ขอแนะนําผูเขารวมประชุมใหญวิสามัญ 
ไดแก 
  1. ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2            
  2. ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ   
  3. ผูตรวจสอบกิจการ ไดแก นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง และนายวันชัย เลิศบุศยมาส 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................... 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562-2563 
ผูจัดการ  
   1. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562   
   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2562               
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ  2563  มีสมาชิกเขารวมประชุม 2,587 คน จากจํานวนสมาชิก 
4,802 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 แนบทายวาระนี้ 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

สําหรับปทางบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สหกรณออม ทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ 2563  ณ  หองประชุมอานนท 
******************* 

สมาชิกมารวมประชุมจํานวน 2,587 คน ตามลายมือชื่อผูเขารวมประชุม (จาสมาชิกท้ังหมด 4,802 คน) 
ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางจารุณี   ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชี 
  2.  นายวันชัย   เลิศบุศยมาศ  ผูตรวจสอบกิจการ 
  3.  นางสาวลภัสมลดา  เรืองศรี    นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  4.  นางสาวลําไพร  โกศล          นักวิชาการสหกรณ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

         เม่ือครบองคประชุมแลว นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการดําเนินการ ทําหนาท่ีประธาน
ในท่ีประชุม ไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   นายอดิศร  พรอมเทพ  ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมรับทราบในเรื่องตอไปนี้ 

1.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2562  
   1.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2562 

   1.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2562 
   1.4 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท)   และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) ป 2562 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
   ประธานไดมอบหมายใหนายสมศักดิ์  เขตสมุทร กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ เปน
ผูรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 เสนอท่ีประชุมพิจารณา  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2562 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอท่ีประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 39ประจําป 2562 
ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2562  โดยสรุปดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงานในป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 
รายการ ป 2562 ป 2561 เพ่ิม(ลด) 

 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

1. จํานวนสมาชิกสามัญ  4,774 ราย 4,775 ราย (1) ราย 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   494  ราย 431 ราย 63 ราย 

3. ทุนเรือนหุน  1,614,466,220.00 1,533,912,130.00 80,554,090.00 

4. เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณภาคี
บางเขน 

1,312,256,677.09 1,217,699,389.64 94,557,287.45 

5. เงินใหสมาชิกกูยืม 1,641,597,447.42 1,741,051,640.53 (99,454,193.11) 

6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืน 575,864,288.36 571,652,696.19 4,211,592.17 

7. เงินลงทุน 1,193,036,433.26 1,057,436,100.00 135,600,333.26 

8. รายได    

     8.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู  114,042,429.00 120,996,896.19 (6,954,467.19) 

     8.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  17,964,377.93 18,196,009.31 (231,631.38) 

     8.3 ผลตอบแทนจากการเงินลงทุน   38,851,463.13 31,061,376.28 7,790,086.85 

     8.4 รายไดอ่ืน  207,701.35 346,516.58 (138,815.23) 

รวมรายได 171,065,971.41 170,600,798.36 465,173.05 

9.  รายจาย    

     9.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก  33,860,149.05 32,230,098.98 1,630,050.07 

     9.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น   7,312,608.63 7,986,735.32 (674,126,69) 

     9.3 คาใชจายดําเนินงาน   18,855,610.31 20,846,262.50 (1,990,652.19) 

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

10. กําไรสุทธิ 111,037,603.42 109,537,701.56 1,499,901.86 

11. สินทรัพย       

     11.1 สินทรัพยหมุนเวียน   894,341,467.49 862,291,032.01 32,050,435.48 

     11.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน   2,538,396,676.63 2,523,706,512.88 14,690,163.75 

รวมสินทรัพย 3,432,738,144.12 3,385,997,544.89 46,740,599.23 
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รายการ ป 2562 ป 2561 เพ่ิม/ลด 

12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

     12.1 หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 1,438,424,549.67 1,524,508,652.31 (86,084,102.64) 

     12.2 หนี้สินไมหมุนเวียน  (บาท) 11,594,610.00 10,707,490.00 887,120.00 

รวมหนี้สิน 1,450,019,159.67 1,535,216,142.31 (85,196,982.64) 

13.  ทุนของสหกรณ 1,982,718,984.45 1,850,781,402.58 131,937,581.87 

14.  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,432,738,144.12 3,385,997,544.89 46,740,599.23 
 
ผลการดําเนินงานในป 2562 

  จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณป 2562 กับ ป 2561 จะเห็นวาสินทรัพย 
เพ่ิมข้ึน จํานวน 46,740,599.23 บาท  คิดเปนรอยละ 1.38  ลูกหนี้เงินกูลดลง จํานวน 99,454,193.11 บาท คิด
เปนรอยละ 5.71 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืนเพ่ิมข้ึน 4,221,592.17 บาท คิดเปนรอยละ 
0.74 เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน 135,600,332.26บาท  คิดเปนรอยละ 12.82 
  หนี้สินและทุนของสหกรณ เพ่ิมข้ึน เนื่องจากทุนเพ่ิมข้ึน จํานวน 131,937,581.87 บาท คิดเปน
รอยละ 7.13 หนี้สินลดลง จํานวน  85,196,982.64 บาท คิดเปนรอยละ 5.55 ในหมวดหนี้สินหมุนเวียนเงินรับ
ฝากจะเพ่ิมจากป 2561 จํานวน 94,557,287.45 บาท คิดเปนรอยละ 7.77    และหมวดทุนของสหกรณทุนเรือนหุน
เพ่ิมจํานวน  80,554,090.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.25 

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

รายการ 
ป 2562 
(คน) 

ป 2561 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

  เขาใหม ลาออก เสียชีวิต โอนยาย 
1. สมาชิกสามัญ 4,774 4,775 (1) 100 72 28 1 
2. สมาชิกสมทบ 494 431 63 85 22 - - 
รวมสมาชิกท้ังหมด 5,268 5,206 62 185 94 28 1 

 
    2. ทุนเรือนหุน 
 สหกรณ มีทุนเรือนหุนรวมท้ังสิ้น  1,614,466,220  บาท ป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 ดังนี้ 
ลําดั
บ 

รายการ ป 2562 (บาท) ป 2561 (บาท) ทุนเรือนหุน (บาท
เพ่ิมข้ึน 

ลด
ลง 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,588,528,410.00 1,513,765,270.00 74,763,140.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 25,937,810.00 20,146,860.00 5,790,950.00 - 

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

(บาท) 
ป 2561 
(บาท) 

เงินฝาก (บาท) 
(เพ่ิมข้ึน) 

1 ออมทรัพย 82,256,376.35 89,862,540.38 (7,606,164.03) 
2 ออมทรัพยพิเศษ 1,229,927,547.48 1,127,765,696.93 102,161,850.55 
3 สหกรณอ่ืน 72,753.26 71,152.33 1,600.93 
 รวมเงินฝาก 1,312,256,677.09 1,217,699,389.64 94,557,287.45 

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีครั้งแรก   ไมนอยกวา 100 
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป คิดดอกเบี้ยใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษเปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 
50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 ตอป ฝากครั้งตอไปอยางนอย  5,000 บาท คิดดอกเบี้ยใหทุกเดือน และ
ทบดอกเบี้ยเปนตนเงินฝาก สมาชิกสามัญฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 20,000,000 บาท สําหรับสมาชิกสมทบฝาก
เงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท  
 
4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2562  เปรียบเทียบกับป 2561  ดังนี้ 

รายการ ป 2562 ป 2561 เพ่ิม/ลด 

1. เงินกูสามัญ (บุคคลคํ้าประกัน) 865,553,830.00 853,518,420.00 12,035,410.00 

2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุนคํ้าประกัน) 115,213,980.00 103,319,360.00 11,894,620.00 

3.  เงินกูสามัญ (สมทบ) 5,741,100.00 4,441,630.00 1,299,470.00 

4. เงินกูสามัญ (เพ่ือการศึกษา) - 57,000.00 (57,000.00) 

5. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 111,709,018.00 92,264,189.00 19,444,829.00 

6. เงินกูฉุกเฉิน (อุทกภัย) - - - 

7. เงินกูกรณีพิเศษ 2,327,530.00 3,202,350.00 (874,820.00) 

8. คลินิกเงินกูธนาคารออมสิน - 1,661,138.64 (1,661,138.64) 

รวม 1,100,545,458.00 1,058,464,087.64 42,081,370.36 
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5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน (ภาคีบางเขน) 

         สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้ 

รายการ 

 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

ป 2561 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 3,033.42 2,598.77 434.65 

เงินฝากธนาคาร    

1. กระแสรายวัน 24,800.00 51,587.75 (26,787.75) 

2. ออมทรัพย 115,675,256.82 61,438,612.99 54,236,643.83 

รวม 115,703,090.24 61,492,799.51 54,210,290.73 

เงินฝากสหกรณอ่ืน    

1. สหกรณภาคีบางเขน 50,817.49 49,532.58 1,284.91 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 220,000,000.00 290,000,000.00 (70,000,000.00) 

3. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 50,000,000.00 50,000,000.00 - 

-4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด 110,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 

5. สอ.การประปานครหลวง 80,000,000.00 80,000,000.00 - 

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,380.63 10,364.10 16.53 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 460,161,198.12 510,159,896.68 (49,998,698.56) 
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5.2  เงินลงทุน  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2562 

จํานวนเงิน 
ป 2561 

จํานวนเงิน 
 

เพ่ิม(ลด) 
เงินลงทุนระยะส้ัน   
1. ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 30,000,000.00 - 30,000,000.00 
เงินลงทุนระยะยาว    
1. พันธบัตรรัฐบาล 30,000,000.00 30,000,000.00  
2. พันธบัตร ธกส. 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
4. หุนกู บมจ.ปตท. 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
5. หุนกู บมจ. CPALL 60,000,000.00 60,000,000.00 - 
6. หุนกู บมจ.ไทยคม 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 100,000,000.00 100,000,000.00 - 
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง  45,000,000.00 45,000,000.00 - 
9. หุนกู บมจ. การบินไทย  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
10. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  100,000,000.00 100,000,000.00 - 
11. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
12. หุนกู บมจ.ศรีตรงั แอโกร อินดัสทรี 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
13. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 40,000,000.00 40,000,000.00 - 
14. หุนกู  บมจ. BTSC   10,000,000.00 10,000,000.00 - 
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร  68,000,000.00 53,000,000.00 15,000,000.00 
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล  5,000,000.00 5,000,000.00 - 
17. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
18. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
19. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร 50,000,000.00 50,000,000.00 - 
20. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด 17,000,000.00 17,000,000.00 - 
21. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 44,000,000.00 44,000,000.00 - 
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร 10,000,000.00 10,000,000.00 - 
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 102,000,000.00 102,000,000.00 - 
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 10,000,000.00 10,000,000.00 - 

26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 45,000,000.00 45,000,000.00 - 

27. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) 65,000,000.00 65,000,000.00  

28  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 47,762,000.00 50,000,000.00 (2,238,000.00) 

29  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 47,762,000.00 50,000,000.00 (2,238,000.00) 

30. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 30,000,000.00 - 30,000,000.00 
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รายการ 
ป 2562 

จํานวนเงิน 
ป 2561 

จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 19,000,000.00 - 19,000,000.00 

รวม 1,115,524,000.00 1,016,000,000.00 99,524,000.00 

บวก  คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 50,228,375.20 14,017,600.00 36,210,775.20 

รวม 1,165,752,375.20 1,030,017,600.00 105,734,775.20 

32. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  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 จาํกัด 1,000,000.00 1,000,000.00 - 

รวมเปนเงิน 27,418,500.00 27,418,500.00 - 

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคาเงินลงทุน (134,441.94) - (134,441.94) 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว 1,193,036,433.26 1,057,436,100.00 135,600,333.26 

 

6.  รายไดจากดอกเบ้ีย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 2562            
รวมเปนเงิน  170,065,971.41  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

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 รายไดอ่ืนๆ 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 

 
 
 

 

 

                  

 
 

 
 

รายการ 
ป 2562 

จํานวนเงิน 
ป 2561 

จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 19,000,000.00 - 19,000,000.00 

รวม 1,115,524,000.00 1,016,000,000.00 99,524,000.00 

บวก  คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 50,228,375.20 14,017,600.00 36,210,775.20 

รวม 1,165,752,375.20 1,030,017,600.00 105,734,775.20 

32. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  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 จาํกัด 1,000,000.00 1,000,000.00 - 

รวมเปนเงิน 27,418,500.00 27,418,500.00 - 

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคาเงินลงทุน (134,441.94) - (134,441.94) 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว 1,193,036,433.26 1,057,436,100.00 135,600,333.26 

 

6.  รายไดจากดอกเบ้ีย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 2562            
รวมเปนเงิน  170,065,971.41  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

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 รายไดอ่ืนๆ 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 

ลําดับ รายการ ป 2562 (บาท) ป 2561 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 33,860,149.05 32,230,098.98 1,630,050.07 

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N) 7,312,608.63 7,986,735.32 (674,126.69) 

3 คาใชจายในการดําเนินงาน 18,855,610.31 20,846,262.50 (1,990,652.19) 

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

 

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

ลําดับ รายการ ป 2562 (บาท) ป 2561 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพสมาชิก 160,000.00 180,000.00 (20,000.00) 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 39,000.00 57,998.00 (18,998.00) 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 487,000.00 570,000.00 (83,000.00) 

4 จายเงินการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 23,000.00 26,000.00 (3,000.00) 

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 901,000.00 899,500.00 1,500.00 

 รวมเปนเงิน 1,610,000.00 1,733,498.00 (123,498.00) 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2559 - 2562 

ลําดั
บ 

ท่ีมาของรายได ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 114,042,429.00 120,996,896.19 129,522,630.07 136,522,268.22 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 56,815,841.06 49,257,385.59 38,202,807.56 31,578,855.55 

3 คาธรรมเนียมแรกเขา 18,500.00 23,700.00 22,800.00 22,600.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 189,201.35 322,816.58 374,179.16 13,133.00 

 รวมรายได 171,065,971.41 170,600,798.36 168,122,416.79 168,136,856.77 

5 หัก คาใชจายในการ
ดําเนินงาน 

60,028,367.99 61,063,096.80 57,033,744.71 55,233,975.77 

 กําไรสุทธ ิ 111,037,603.42 109,537,701.56 111,088,672.08 112,902,881.00 
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ค. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกและกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 39  ไดอนุมัติจายเงินทุน

สวัสดิการและครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2562  ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการและ
ครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2562   เพ่ือจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ตามระเบียบ
สหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 363 ทุน รวมเปนเงิน       901,000.00  บาท (เกา
แสนหนึ่งพันบาทถวน) ดังนี้   

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 102 1,500 153,000.00 
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 363  901,000.00 
2.  การจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 

     ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพ่ือจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณ
และมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 100 คน เปนเงิน 487,000.00 บาท                     (สี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาท
ถวน) ดังนี้ 
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปข้ึนไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 2 
คนๆละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  6,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปข้ึนไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 9 คนๆ
ละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  36,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 25 ปข้ึนไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก                จํานวน 
89 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  445,000 บาท  

  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพ่ือการกุศล บํารุงการศาสนา 
และทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย,น้ําทวม)  รวมเปนเงิน  
23,000.00 บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

           4. การจายเงินคาพวงหรีด 
      ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิกและ
ครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงิน คาพวงหรีด เพ่ือแสดงความเสียใจ 
กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 39 ราย 
เปนเงิน  39,000 บาท (สามหม่ีนเกาพันบาทถวน) 
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           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิกและ
ครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงินเปน  คาทําศพรายละไมเกิน 5,000 
บาท จํานวน 32 ราย เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถวน)   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2562 
      ในป 2562 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณประจําป 
และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 32 ราย  
รวมเปนเงิน 6,320,000 บาท (หกลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน) โดยจายเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน 
3,691,000 บาท (สามลานหกแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
เปนเงินจํานวน 2,629,000 บาท (สองลานหกแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพ่ือคุมครองสินเชื่อในป 2562 กับบริษัทวิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 750 บาท / 100,000 บาท/ ป  และมีสมาชิกเสียชีวิต 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 ไทยอาร ี 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 
ฉ. การเขารวมกิจกรรมภาคีสหกรณบางเขน ประจาํป 2562 
  ภาคีสหกรณบางเขนไดเริ่มกอตั้งเม่ือป 2550 ปจจุบันมีสหกรณตางๆ จํานวน 13 สหกรณ เขารวมในภาคี
สหกรณบางเขน มีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือทางดานการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานขบวนการ
สหกรณและสังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดการประชุมประจําป ซ่ึงในป 2562 สหกรณออมทรัพย
ธนาคารเพ่ือการเกษตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาภาคี
สหกรณบางเขน ระหวางวันท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา 457 หมู 12             
ถนนจอมเทียนบีช ซอย 13-14 ตําบลหนองปรือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีมี
ประโยชนตอสหกรณของเราและบรรลุวัตถุประสงคของภาคีสหกรณบางเขน 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ีอทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 

ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันท่ี  7  กุมภาพันธ 2562  ไดเลือก
ใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31  
ธันวาคม  2562  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2562 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562   
โดยสรุปดังนี้ 
   
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 

ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 

ตามท่ีที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติเลือกตั้งให้ข้าพเจ้า
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด (สหกรณ์) ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงข้าพเจ้าและคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ เป็นประจ าทุกเดือนแล้วนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 
๒๕๖๒ โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

๑.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑.๑ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และ

ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

๑.๒ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านการจัดท าบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสารหลักฐานต่างๆ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงระเบียบและค าแนะน า
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

๑.๓ เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

๒.ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
๒.๒ ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
๒.๓ ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนด 
๒.๕ ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคณะกรรมการ

ด าเนินการ ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติที่ประชุม 

๓.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
๓.๑ ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด มีสมาชิกเมื่อต้นปี ๕,๒๐๖ คน ระหว่างปีมีสมาชิกสมัครเพ่ิมขึ้น 

๑๘๕ คน สมาชิกลดลง ๑๒๓ คน คิดเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นสุทธิ ๖๒ คน ท าให้สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี (๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๕,๒๖๘ คน โดยแยกเป็นสมาชิกสามัญ ๔,๗๗๔ คน และสมาชิกสมทบ ๔๙๔ คน 

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น ๓,๔๓๒,๗๓๘,๑๔๔.๑๒ บาท ในรอบปีบัญชี สหกรณ์มี
รายได้ทั้ งสิ้น ๑๗๑ ,๐๖๕ ,๙๗๑.๔๑ บาท ค่าใช้จ่ ายทั้ งสิ้น ๖๐ ,๐๒๘ ,๓๖๗.๙๙ บาท ก าไรสุทธิ 
๑๑๑,๐๓๗,๖๐๓.๔๒ บาท ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๑,๔๙๙,๙๐๑.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗  

 
19

รายงานกิจการประจำาปี 2563



 บรษิัท ส ำนกับญัชทีองเอก จ ำกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อำคำรส ำรำญแมนช่ัน ซอยประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสำร 02-691-2212 
  

 
 

สหกรณ์มีการก าหนดประมาณการรายได้และรายจ่ายไว้ชัดเจน ผลการด าเนินงานมีรายได้ต่ ากว่า
ประมาณการ ๔.๖๒ ล้านบาท รายจ่ายต่ ากว่าประมาณการ ๕.๖๖ ล้านบาท ส่งผลให้มีก าไรสุทธิสูงกว่า
ประมาณการ ๑.๐๔ ล้านบาท 

การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติ
คณะกรรมการด าเนินการ ทั้งนี้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ คณะกรรมการด าเนินการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีการบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ เร่งรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใส่ติดตาม
งานเป็นอย่างด ี

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 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ณ วันสิ้นปี ๔๖๐,๑๖๑,๑๙๘.๑๒ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบ
แจ้งยอดของสหกรณ์อ่ืน สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนไว้ในที่ปลอดภัย ประกอบด้วย 

เงินฝากออมทรัพย์ - สหกรณ์ภาคบีางเขน             ๕๐,๘๑๗.๔๙  บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ - ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด            ๑๐,๓๘๐.๖๓  บาท 
เงินฝากประจ า - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เงินฝากประจ า - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด         ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินฝากประจ า - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินฝากประจ า - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานประปานครหลวง จ ากัด   ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินฝากประจ า - สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
    รวมเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  ๔๖๐,๑๖๑,๑๙๘.๑๒  บาท 
๓.๓ ด้านการบัญชี 
สหกรณ์มีการจัดท าบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบันทึกบัญชีมีหลักฐาน

ประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง มีการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์รายการทางบัญชี การสอบยัน
กับแผนกต่างๆ การประมวลผลและจัดท ารายงานทันต่อเหตุการณ์ 
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๓.๔ ด้านการประมวลผล 
สหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก ระบบ

สินเชื่อ และระบบบัญชี  ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้สหกรณ์ต้องเตรียมมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากระบบ
สารสนเทศไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ  จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์มีมาตรการในการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ 

 

๓.๕ ด้านการบริหารสินเชื่อ 
๓.๕.๑ ในระหว่างปีสหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สมาชิก ดังต่อไปนี้ 
 เงินกู้ฉุกเฉิน   จ านวน ๑,๙๖๘ สัญญา จ านวนเงิน   ๑๑๑,๗๐๙,๐๑๘.๐๐ บาท 
 เงินกู้สามัญ  จ านวน ๑,๕๙๔ สัญญา จ านวนเงิน   ๙๘๖,๕๐๘,๙๑๐.๐๐ บาท 
 เงินกูก้รณพิีเศษ  จ านวน      ๓๐ สัญญา จ านวนเงิน       ๒,๓๒๗,๕๓๐.๐๐ บาท 
  รวม    ๓,๕๙๒ สัญญา           ๑,๑๐๐,๕๔๕,๔๕๘.๐๐ บาท 
ปริมาณเงินให้กู้แก่สมาชิก ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๑ จ านวน 

๔๒,๐๖๙,๔๒๙.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๗  การพิจารณาและการท านิติกรรมสัญญาเป็นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์ก าหนด โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาและการท านิติกรรมสัญญาโดยถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ 

๓.๕.๒ ในระหว่างปีสหกรณ์ไม่มีลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไม่มีการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

๓.๖ ด้านการลงทุน 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือ ดังต่อไปนี้ 
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
             ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 

      ตราสาร     วันที่ออก      ครบวันที่         (ล้านบาท)   ดอกเบี้ย   เครดิต 
๑) หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์  ราคาทุน  ๖๐.๐๐  ล้านบาท :- 

๑.๑) CPALL218B    ๒๒ ส.ค. ๕๗    ๒๒ ส.ค. ๖๔      ๑๐.๐๐     ๔.๗๕%      A 
๑.๒) CPALL226A    ๓๐ มิ.ย. ๕๘    ๓๐ มิ.ย. ๖๕      ๒๐.๐๐     ๔.๑๐%      A 
๑.๓) CPALL238A    ๒๖ ส.ค. ๕๙    ๒๖ ส.ค. ๖๖      ๒๐.๐๐     ๓.๒๕%      A 
๑.๔) CPALL22NA    ๓๐ พ.ย. ๖๐    ๓๐ พ.ย. ๖๕      ๑๐.๐๐     ๓.๑๐%      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     ๓.๒๑%      A+ 
๔.๒) CPF244A    ๑๒ เม.ย. ๕๙    ๑๒ เม.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๑๑%      A+ 
๔.๓) CPF251A    ๒๔ ม.ค. ๖๑    ๒๔ ม.ค. ๖๘      ๒๐.๐๐     ๓.๐๕%      A+ 
๔.๔) CPF281A    ๒๔ ม.ค. ๖๑    ๒๔ ม.ค. ๗๑      ๒๐.๐๐     ๓.๖๐%      A+ 
๔.๕) CPF225A    ๑๕ พ.ย. ๖๑    ๑๕ พ.ค. ๖๕      ๔๐.๐๐     ๓.๒๐%      A+ 
 

๕) หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง  ราคาทุน  ๔๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๕.๑) CK247A    ๐๘ ก.ค. ๕๙    ๐๘ ก.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๕๑%      A 
๕.๒) CK245A    ๒๖ พ.ค. ๖๐    ๒๖ พ.ค. ๖๗      ๒๐.๐๐     ๓.๘๐%      A 
๕.๓) CK25NA    ๐๓ พ.ย. ๖๐    ๐๓ พ.ย. ๖๘      ๑๕.๐๐     ๓.๓๔%      A 
 

๖) หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๖.๑) THAI209A    ๓๐ ก.ย. ๕๘    ๓๐ ก.ย. ๖๓        ๕.๐๐     ๔.๑๔%      A 
๖.๒) THAI23DA    ๒๓ ธ.ค. ๕๙    ๒๓ ธ.ค. ๖๖      ๑๕.๐๐     ๓.๖๖%      A 
 

๗) หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย  ราคาทุน  ๑๐๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๗.๑) KTC22NA    ๑๑ พ.ย. ๕๘    ๑๑ พ.ย. ๖๕      ๑๕.๐๐     ๓.๖๘%      A+ 
๗.๒) KTC26NA    ๓๐ พ.ย. ๕๙    ๒๗ พ.ย. ๖๙      ๓๕.๐๐     ๔.๐๐%      A+ 
๗.๓) KTC26DA    ๒๙ ธ.ค. ๕๙    ๒๙ ธ.ค. ๖๙      ๒๐.๐๐     ๔.๐๐%      A+ 
๗.๔) KTC224A    ๐๕ เม.ย. ๖๐    ๐๕ เม.ย. ๖๕      ๓๐.๐๐     ๓.๐๓%      A+ 
 

๘) หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๘.๑) SCCC244A    ๒๙ เม.ย. ๕๙    ๒๙ เม.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๒.๔๖%      A 
๘.๒) SCCC245A    ๐๙ พ.ค. ๖๐    ๐๙ พ.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๖๕%      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     ๓.๐๙%      A+ 
๑๐.๒) CPFTH245A    ๒๔ พ.ค. ๖๑    ๒๔ พ.ค. ๖๗      ๒๐.๐๐     ๓.๒๔%      A+ 
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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     ๔.๐๙%      A+ 
๑๒.๒) BJC203A    ๒๔ มี.ค. ๖๐    ๒๔ มี.ค. ๖๓      ๓๐.๐๐     ๓.๐๐%      A+ 
๑๒.๓) BJC233A    ๒๑ มี.ค. ๖๒    ๒๔ มี.ค. ๖๖        ๕.๐๐     ๓.๒๐%      A+ 
๑๒.๔) BJC259A      ๕ ก.ย. ๖๒      ๗ ก.ย. ๖๘      ๑๐.๐๐     ๒.๘๖%      A+ 
 

๑๓)  หุ้นกู้ บจ. น้ าตาลมิตรผล  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     ๓.๒๔%      AA- 
๑๖.๒) IVL286A    ๐๘ มิ.ย. ๖๑    ๐๘ มิ.ย. ๗๑      ๔๕.๐๐     ๓.๘๓%      AA- 
 

๑๗)  หุ้นกู้ บมจ.บีอีซี เวิลด์  ราคาทุน  ๑๗.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๗.๑) BEC225A    ๓๑ พ.ค. ๖๐    ๓๑ พ.ค. ๖๕      ๑๗.๐๐     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%      AA- 
๑๘.๒) BAM239A    ๐๘ ก.ย. ๖๐    ๐๘ ก.ย. ๖๖      ๔๐.๐๐     ๓.๔๔%      AA- 
 

๑๙)  หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร  ราคาทุน  ๑๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๙.๑) BTG247A    ๒๑ ก.ค. ๖๐    ๒๑ ก.ค. ๖๗      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     ๒.๙๗%     A+ 
๒๐.๒) SCC224A    ๐๒ เม.ย. ๖๑    ๐๑ เม.ย. ๖๕         ๒.๐๐     ๓.๐๐%        A+ 
 

๒๑)  หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๑.๑) BEM249A    ๐๗ ก.ย. ๖๐    ๐๗ ก.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๑๐%      A 
๒๑.๒) BEM265A    ๐๙ พ.ค. ๖๒    ๐๙ พ.ค. ๖๙      ๑๐.๐๐     ๓.๕๙%      A 
 
 23

รายงานกิจการประจำาปี 2563



 บรษิัท ส ำนกับญัชทีองเอก จ ำกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อำคำรส ำรำญแมนช่ัน ซอยประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสำร 02-691-2212 
  

 
 
 

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     ๓.๖๕%      A 
๒๓.๒) BTSG239A    ๐๗ ก.ย. ๖๑    ๐๗ ก.ย. ๖๖      ๓๐.๐๐     ๓.๒๕%      A 
 

๒๔)  หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  ราคาทุน  ๖๕.๐๐  ล้านบาท :- 
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)  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%     AAA 
 

๓) พันธบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๓.๑) EGAT336A    ๒๙ มิ.ย. ๖๑    ๒๙ มิ.ย. ๗๖     ๒๐.๐๐      ๓.๕๗%     AAA 
 

รวมพันธบัตร         ๗๐.๐๐  ล้านบาท 
รวมเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด         ๑,๐๘๕.๕๒  ล้านบาท 
(ไม่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน จ านวน      ๕๐.๒๓  ล้านบาท) 
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เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
๑) หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ราคาทุน ๒๖,๑๑๘,๕๐๐.๐๐  บาท 
๒) หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด ราคาทุน       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๓) หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด  ราคาทุน    ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๔) หุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด  ราคาทุน       ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๕) ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

รวมเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  ๕๗,๔๑๘,๕๐๐.๐๐  บาท 
 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น 

- หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
- หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด           ๓๔,๔๔๑.๙๔  บาท 

รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น         ๑๓๔,๔๔๑.๙๔  บาท 
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด-สุทธิ  ๕๗,๒๘๔,๐๕๘.๐๖  บาท 
 

 รวมเงินลงทุน          ๑,๑๔๒,๘๐๘,๐๕๘.๐๖  บาท 
 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด             
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นต้นไป 
ท าให้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๖๕๒ มูลค่าหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด มีมูลค่าหุ้นละ 
๙๖๕,๕๕๘.๐๖ บาท สหกรณ์ฯ จะตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น เพียงหุ้นละ ๓๔,๔๔๑.๙๔ บาท 

งบการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด ณ วันสิ้นงวดบัญชีวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ค านวณมูลค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกได้ (๓,๓๗๘.๒๑) บาท ไม่มีมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก  

สหกรณ์จึงค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นดังกล่าว ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ ๐๔๐๔/ว๕
๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์น าเงินไปลงทุนในสหกรณ์อ่ืน  

ข้อ ๑ กรณีสหกรณ์น ำเงินไปลงทุนในหุ้นสหกรณ์แล้ว ปรำกฏว่ำมูลค่ำหุ้นของสหกรณ์ที่น ำเงินไปลงทุน
ลดลงต่ ำกว่ำมุลค่ำที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น หรือลดลงจนกระทั่งมูลค่ำหุ้นติดลบให้รับรู้ผลขำดทุน
เทำ่กับจ ำนวนมูลค่ำที่ลดลง 

การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์  พ.ศ. 
๒๕๕๘  มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

๓.๗ ด้านเงินรับฝาก 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ ดังต่อไปนี้ 
๑) เงินรับฝากออมทรัพย์   ๕,๒๐๘ บัญชี      ๘๒,๒๕๖,๓๗๖.๓๕ บาท 
๒) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     ๘๖๕ บัญชี ๑,๒๒๙,๙๒๗,๕๔๗.๔๘ บาท 
๓) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อ่ืน        ๖ บัญชี    ๗๒,๗๕๓.๒๖ บาท 

 

รวมเงินรับฝาก  ๑,๓๑๒,๒๕๖,๖๗๗.๐๙ บาท 
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การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงิน จ านวนเงินรับ

ฝากคงเหลือ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๙๔,๕๕๗,๒๘๗.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๗ ในขณะท่ีปริมาณการรับฝาก
เงินตลอดปเีพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๖๓,๔๔๐,๕๙๗.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๑ 

๓.๘ ด้านเงินกู้ยืม 
สหกรณม์ีวงเงินกู้ยืม ดังนี้  
๑) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น 

วงเงินกู้รวมตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จ านวนเงิน ๕๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี จ านวน 
๘.๐๐ ล้านบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น จ านวน ๔๙๒.๐๐ ล้านบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ์ 
เป็นหลักประกัน 

๒) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น วงเงินกู้ตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จ านวน 
๔๙๙.๕๐ ล้านบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ์ เป็นหลักประกัน 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ไม่มีการใช้วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี แต่มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ระยะสั้น จ านวน ๑๒๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

๑) ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ๒ ฉบับ จ านวนเงินรวม ๕๕.๐๐ ล้านบาท 
อายุ ๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๔๕ ต่อปี 

๒) ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ๒ ฉบับ จ านวนเงินรวม ๗๐.๐๐ ล้านบาท อายุ 
๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี 

การกู้ยืมเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ์

๓.๙ ด้านการบริหารงานทุน 
สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการให้สมาชิกซื้อหุ้นของสหกรณ์ 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 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๘๐,๕๕๔,๐๙๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ การเก็บเงินค่าหุ้น จ่ายคืนเงินค่าหุ้น ในระหว่างปีเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ ์

สหกรณ์มีทุนส ารองที่ได้รับการจัดสรรจากก าไรสุทธิของแต่ละปีซึ่งเป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์  ณ วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณ์มีทุนส ารองคงเหลือ ๑๕๘,๖๗๔,๒๑๗.๑๒ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ สหกรณ์มีทุนส ารองคงเหลือ ๑๗๕,๑๐๙,๓๑๔.๙๓ บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๑๖,๔๓๕,๐๙๗.๘๑ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๖  
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สหกรณ์มีทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ณ วันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลือ 
๓๔,๖๓๙,๗๕๓.๙๐ บาท และ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์มีทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและ
อ่ืนๆ คงเหลือ ๓๑,๘๗๗,๔๗๐.๙๐ บาท ลดลงจากปีก่อน ๒,๗๖๒,๒๘๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๗ โดย
ได้รับการจัดสรรจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้จ่ายระหว่างปีเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

สหกรณ์มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร ค านวณจากผลต่างระหว่างราคา
ยุติธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กับราคาทุน ณ วันที่ลงทุน โดยเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีก าไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้น จ านวน ๑๔,๐๑๗,๖๐๐  บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จ านวน 
๕๐,๒๒๘,๓๗๕.๒๐ บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐ บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากราคายุติธรรมของหุ้น
กูเ้พ่ิมข้ึน 

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ลงทุนเพ่ิมขึ้นในหุ้นกู้จ านวน ๗๔.๐๐ ล้าน
บาท ระหว่างปีไมม่ีการไถ่ถอนก่อนก าหนด ยกเว้นการทะยอยคืนมูลค่าหุ้นของ บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 
จ านวน ๒,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท และบมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จ านวน ๒,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็น 
๔,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเงินลงทุนในหุ้นกู้คงเหลือ ๑,๐๑๕.๕๒๔ ล้านบาท  ส่วนพันธบัตร มียอดยกมา
จากปี ๒๕๖๑ จ านวน ๗๐.๐๐ ล้านบาท ไม่มีการครบอายุในปี ๒๕๖๒ และไม่มีการลงทุนเพ่ิม รวมเงินลงทุน
ในพันธบัตรคงเหลือ ๗๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกต้องตามที่ควร เมื่อเปรียบเทียบก าไรที่ยังไม่
เกิดข้ึนตามจ านวนหุ้นกู้ท่ีลงทุนในแต่ละปี จะเป็นดังนี้  

                        ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น    
รายการ     ล้านบาท   ปี ๒๕๖๒ (บาท)       ปี ๒๕๖๑ (บาท) เพิ่มข้ึน(ลดลง) (บาท) 

หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๗       ๒๐       ๙๐๗,๕๐๐       ๑,๐๔๐,๕๐๐     (๑๓๓,๐๐๐) 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘       ๕๐    ๑,๙๕๑,๕๐๐       ๑,๖๗๖,๐๐๐      ๒๗๕,๕๐๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙     ๑๘๓    ๙,๘๙๓,๗๐๐       ๓,๙๕๖,๓๐๐   ๕,๙๓๗,๔๐๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๐     ๓๕๑  ๑๑,๗๘๓,๐๐๐       ๔,๙๑๐,๕๐๐   ๖,๘๗๒,๕๐๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑   ๓๓๗.๕๒ ๑๗,๑๘๒,๒๗๕.๒๐       ๘๙๒,๓๐๐        ๑๖,๒๘๙,๙๗๕.๒๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒       ๗๔    ๓,๔๙๕,๔๐๐               -             ๓,๔๙๕,๔๐๐ 
   รวมหุ้นกู้  ๑,๐๑๕.๕๒      ๔๕,๒๑๓,๓๗๕.๒๐   ๑๒,๔๗๕,๖๐๐        ๓๒,๗๓๗,๗๗๕.๒๐ 
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘   ๒๐         ๑๒,๐๐๐          ๓๙๔,๐๐๐    (๓๘๒,๐๐๐) 
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙   ๓๐    ๑,๕๒๑,๐๐๐          ๕๖๔,๐๐๐     ๕๖๔,๐๐๐ 
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑   ๒๐    ๓,๔๘๒,๐๐๐          ๕๘๔,๐๐๐     ๕๘๔,๐๐๐
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒    -                       -                         -                        -   
   รวมพันธบัตร        ๗๐    ๕,๐๑๕,๐๐๐        ๑,๕๔๒,๐๐๐  ๓,๔๗๓,๐๐๐ 
   รวมหุ้นกู้และพันธบัตร   ๑,๐๘๕.๕๒     ๕๐,๒๒๘,๓๗๕.๒๐   ๑๔,๐๑๗,๖๐๐       ๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐ 
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 บรษิัท ส ำนกับญัชทีองเอก จ ำกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อำคำรส ำรำญแมนช่ัน ซอยประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ 20 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสำร 02-691-2212 
  

จากตารางข้างต้น ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๗ ซึ่งยังคงถือต่อมาในปี ๒๕๖๒ 
มีจ านวนลดลง ๑๓๓,๐๐๐ บาท  หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๒๗๕,๕๐๐ บาท  หุ้นกู้
ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๕,๙๓๗,๔๐๐ บาท หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๐ มีก าไรที่ยังไม่
เกิดข้ึน เพ่ิม ๖,๘๗๒,๕๐๐ บาท หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๑๖,๒๘๙,๙๗๕.๒๐ บาท 
และหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ๓,๔๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท รวมก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหุ้นกู้ 
เพ่ิม ๓๒,๗๓๗,๗๗๕.๒๐ บาท  ส่วนพันธบัตร มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๓,๔๗๓,๐๐๐ บาท รวมก าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นทั้งหมด เพ่ิมขึ้น ๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐ บาท อย่างไรก็ตาม ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้ ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้น าหุ้นกู้และพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเมื่อถือจนครบอายุจะสามารถไถ่
ถอนคืนได้ในราคาทุน และปรับก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารนั้นออก 

๔.การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ในระหว่างปีไดเ้สนอข้อบกพร่องทางด้านการควบคุมภายในบางประการ และติดตามข่าวสารการแก้ไข

ปรับปรุงของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประจ าเดือน  ซึ่งคณะ
กรรมการฯ และฝ่ายจัดการได้ท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง) 
      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐        
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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3.3  รับทราบการรับสมัครรายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณ 
ระหวางป 2562 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด  5,268  คน แยกเปนสมาชิกจํานวน 
4,774 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 494 คน  มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และสมาชิกท่ีถึงแกกรรม 
ระหวางป 2562  ดังนี้ 
(1)  สมาชิกสามัญ 

สมาชิก 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 4,774 2,928 1,846 
 
(2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 431 176 255 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 85 33 52 
สมาชิกลาออกระหวางป (22) (10) (12) 
คงเหลือสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 494 199 295 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
  3.4  รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยราชการไทย (สสอ.รท)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจําป 2562 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดรับเปนศูนยประสานงานใหสมาคม สสอ.รท. และสมาคม 
สส.ชสอ. ตั้งแตป 2554   และไดรับสมัครสมาชิกรอบแรกคือ รอบ 1/2554 ตั้งแตเดือนเมษายน 2554 มาจนถึง
ปจจุบัน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562  สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ท่ีสมัคร เปน
สมาชิกของสมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ. มี ดังนี้ 
  1. สมาชิกของสมาคม สสอ.รท.   จํานวน  1,292 คน 
  2. สมาชิกของสมาคม สส.ชสอ.  จํานวน    451 คน 
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  สําหรับป 2562 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เสียชีวิตและไดรับเงิน
สงเคราะหครอบครัว ดังนี้ 

สมาคม จํานวน
ผูสมัคร 

จํานวน
ผูเสียชีวิต 

จํานวนเงินสงเคราะหท่ีสมาคมจาย  
(หลังหักคาดําเนินการ) 

สสอ.รท. 1,292 14 7,468,177.96 
สส.ชสอ. 451 2 1,151,733.12 

  แนวทางการดําเนินงานของสมาคม 
  1. สมาคมจะดําเนินการตาม พรม. การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศ
และระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย 
  2. สมาคมตองมีขอบังคับ ตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาตรา 9 และจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล และจะตองมีระเบียบตางๆท่ีออกตามกฎกระทรวง ระเบียบตางๆ ของกระทรวง พม. ซ่ึง
จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญและเสนอนายทะเบียนเพ่ือขอความเห็นชอบกอน จึงจะมาปฏิบัติได 
  3. การดําเนินงานของสมาคม จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ผูสมัครเปนกรรมการตอง
มีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ประโยชนท่ีผูสมัครไดรับจากการเปนสมาชิกของสมาคม 
  1) เปนการสรางหลักประกันความม่ันคงใหครอบครัว 
  2) ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต จะไดรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวประมาณ 
600,000 บาท (ตามจํานวนสมาชิกในเดือนท่ีเสียชีวิต) ซ่ึงเงินจํานวนนี้ทายาทจะสามารถนํามาชําระหนี้สหกรณหรือ
หนี้รายอ่ืน แตหากสมาชิกท่ีเสียชีวิตไมมีหนี้สินก็จะเปนเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเปนอยูท่ีดีข้ึนให
ลูกหลาน จัดไดวาเปนการสรางความม่ันคงใหครอบครัวหลังการตาย 
  3) ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีมีหนี้กับสหกรณ ทายาทสามารถมีเงินชําระหนี้ได ทําใหผูคํ้าประกันไม
ตองรับภาระในเรื่องการชําระหนี้แทน ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูคํ้าประกัน 
  4) ท้ังสมาชิก  ผูคํ้าประกัน และทายาท มีความม่ันใจในอนาคต ทําใหไมเกิดความเครียดและ
ความกังวล สามารถดําเนินชีวิตไดเปนปกติ 
  5) ไดรวมทําบุญใหเพ่ือนสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
  ความรวมมือระหวางสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด กับศูนยประสานงาน 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ชุดท่ี 39 ไดพิจารณาแนวทางการความรวมมือระหวาง
สหกรณและศูนยประสานงาน สรุปไดดังนี้ 
  1)  ศูนยประสานงานจะโอนรายได ท่ี ได รั บจาก ท้ั ง  2  สมาคม ต้ั งแต เ ริ่ ม รับ เป น                  
ศูนยประสานงานเขาบัญชีสหกรณหลังจากหักคาใชจายตางๆ แลว 
  2) สหกรณฯ จะตั้งงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายของศูนยประสานงาน โดยใหการอนุมัติใช
งบประมาณดังกลาวเปนอํานาจของคณะกรรมการศูนยประสานงาน 
  3) สหกรณกําหนดใหการฌาปนกิจสงเคราะห เปนสวัสดิการท่ีสหกรณจะจัดใหสมาชิก และ
เปนสวนหนึ่งของงานสหกรณ 
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  การโอนรายไดใหสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ศูนยประสานงานฯ ไดโอนเงินท่ีสมาคมฯ จัดสรรใหเงินคาบํารุงรายป 
เงินคาสมัครเปนสมาชิก และคาบันทึกขอมูลลงระบบ เปนรายไดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด รวมเปน
เงิน 171,800.10 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทสิบสตางค) 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 
      - เปนเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ (รวมถึงผูท่ีไมเปนสมาชิกสหกรณ หรือไมมีสิทธิเปน
สมาชิกสหกรณ 
  การสมัคร ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานท่ีศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
โทร. 02 562 0572-3 กด 21 
  การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และการนําสงเงินสงเคราะหลวงหนา 

 
รอบที่ 

กําหนด 
วันรับสมัคร
และบันทึก

ขอมูล 

ศูนยฯตรวจสอบคุณสมบัติ
บันทึกขอมูลและโอนเงิน 

 
สมาคมรับเปน

สมาชิก 

 
อายุผูสมัคร 

(ป) 

 
ปที่เกิด 

คาสมัคร/ 
คาบํารุงเงิน
สงเคราะห
ลวงหนา 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

3/2563 2-31 มค.2563 ภายในวันท่ี 14 กพ. 2563 1 มีนาคม 2563 บรรลุนิติ
ภาวะถึง
สูงสุด 

ไมเกิน 55 ป 
(เกิดไมกอน
ป 2508) 

ผูที่เกิดต้ังแต
วันที่ 1 

มกราคม 
2508 ถึง 31 

ธันวาคม
2513              

(อาย ุ50) 

4,880.00  
4/2563 3-28 กพ.2563 ภายในวันท่ี 16 มีค. 2563 1 เมษายน 2563 4,880.00  
5/2563 2-31 มีค.2563 ภายในวันท่ี 15 เมย. 2563 1 พฤษภาคม 2563 4,880.00  
6/2563 1-30 เมย.2563 ภายในวันท่ี 15 พค. 2563 1 มิถุนายน 2563 4,880.00  
7/2563 1-29 พค.2563 ภายในวันที่ 15 มิย. 2563 1 กรกฎาคม 2563 4,880.00  
8/2563 1-30 มิย. 2563 ภายในวันท่ี 15 กค. 2563 1 สิงหาคม 2563 4,880.00  
9/2563 1-31 กค.2563 ภายในวันท่ี 14 สค. 2563 1 กันยายน 2563 4,880.00  
10/2563 3-31 สค.2563 ภายในวันท่ี 15 กย. 2563 1 ตุลาคม 2563 4,880.00  
11/2563 1-30 กย.2563 ภายในวันท่ี 15 ตค. 2563 1 พฤศจิกายน 2563 4,880.00  
12/2563 1-30 ตค.2563 ภายในวันท่ี 16 พย. 2563 1 ธันวาคม 2563 4,880.00  
1/2564 2-30 พย.2563 ภายในวันท่ี 15 ธค. 2563 1 มกราคม 2564 4,880.00  
2/2564 1-30 ธค.2563 ภายในวันท่ี 15 มค. 2563 1 กุมภาพันธ 2564 4,880.00  

  การรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ป 2563 
  คุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิกมี 2 ประเภท 
  (1) ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   - เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย (ท่ีเปนสมาชิก ชสอ.) 
   - มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันรับสมัคร 
   - อายุไมเกิน 50-55 ป 

 

 

31
รายงานกิจการประจำาปี 2563



                  

 
 

 
 
 
  (2) ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   - เปนคูสมรส  บิดา  มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม ของสมาชิกประเภทสามัญ
สมาคม สส.ชสอ. 
   - มีสุขภาพแข็งแรง 
   - อายุไมเกิน 50-55 ป 
  การชําระเงิน   
  -ผูสมัครชําระเงินคาสมัครเปนเงิน  20 บาท เงินคาบํารุงเปนเงิน  20 บาท  เงินสงเคราะหลวงหนา 
เปนเงิน 4,800 บาท รวมเปนเงิน 4,840 บาท 
  การสมัคร ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานท่ีศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
โทร. 02 562 0572-3 กด 21 
  โดยปกติสมาชิกจะตองชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเพ่ือคงสมาชิกสภาพในปตอไป  ในเดือนมกราคม              
(วันสิ้นปบัญชีของสมาคม คือวันท่ี 31 ธันวาคม) แตสําหรับสหกรณท่ีรับเปนศูนยประสานงาน  และจะตองหักจากเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืน ทางสมาคมก็ผอนผันใหจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ แตศูนยประสานงานจะตองยืนยันรายชื่อสมาชิกท่ีจะคง
สมาชิกภาพกอนสิ้นป ซ่ึงถาหากสมาชิกดังกลาวจะเสียชีวิตในชวงมกราคม-กุมภาพันธ สมาคมก็จะจายเงินสงเคราะห
ครอบครัวใหตามปกติ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   4.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจําป 2562 
ผูสอบบัญชี  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดคัดเลือกและวาจาง นางจารุณี ศุภกาญจน  
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 จากหางหุนสวนจํากัด ธนสารการบัญชีและคณะเปนผูสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2562  นั้น 
   ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562  ตอท่ีประชุมใหญสามัญ
ประจาํป 2562  ซ่ึงในปนี้สหกรณฯ 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 มีคาใชจายดอกเบี้ยและ
คาใชจายในการดําเนินงาน 60,028,367.99 บาท และมีกําไรสุทธิ 111,037,603.42  บาท  (ตามรายละเอียดแนบ
ทายวาระนี้) 
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                     
งบกระแสเงินสด  ประจําป 2562 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด   
  ประจาํป 2562 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

เห็นชอบและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกำาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำาป ี2562
ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 
เสนอ  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ซ่ึงประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน   ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด                 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ

รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ   งบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ                  
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้  

 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 สหกรณมีเงินลงทุน จํานวน 1,193,036,433.26 บาท 
คิดเปนรอยละ 34.75 ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนเงินจํานวนมากอาจจะมีความเสียงท่ีสหกรณปฏิบัติไม
เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และมติท่ีประชุมใหญของสหกรณ  หมายเหตุ
ประกอบงบการเ งิน ขอ 5 เ งินให กูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีเ งินให กูยืมคงเหลือ  
1,641,597,447.42  บาท คิดเปนรอยละ 47.82 ของสินทรัพยท้ังสิ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ 10 เงิน
รับฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 คงเหลือ จํานวน  1,312,256,677.09  บาท คิดเปนรอยละ 90.50 ของ
หนี้สินรวม  ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมีจํานวนเงินเปนนัยสําคัญ  
 ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- สอบทานข้ันตอนการควบคุมภายในเก่ียวกับการลงทุน และการลงทุนเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติในการซ้ือทุกครั้ง ตรวจสอบ
หลักฐานใบหุนกับทะเบียนคุมและรวมเงินตามใบหุน ณ วันสิ้นปจะสอบทานการแสดงมูลคาของเงินลงทุนรวม
คาเผื่อผลขาดทุน หรือกําไรจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบราคาทุนตัดจําหนายกับมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 
 
 
 
34

รายงานกิจการประจำาปี 2563



2 
 
 

- สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท 
- สอบทานรายงานการประชุมเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูแตละประเภท วาไดปฏิบัติ 

ปฏิบัติตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
- วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับปกอน 

เพ่ือวิเคราะหผลแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดผลแตกตางนั้น 
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการคํ้าประกัน วาเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณอ่ืน สอบถามข้ันตอน 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตรวจหลักฐานการขอเปดบญัชี หลักฐานการฝากและถอน  การบันทึกบัญชี การคํานวณ
ดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกข้ันตอนเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด   

- มีการยืนยนัยอดเงินฝากคงเหลือรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด เชนเดียวกัน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตอง
ตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว และการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ
หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยาง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา  รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
      ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใช
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิด
จากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ  

• สรุปเ ก่ียวกับความเหมาะสมของการใช เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ี
เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณใน
อนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวา งบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 
      ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว  ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
      จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมี
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบขาพเจาได
อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอ
สาธารณะหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของ
ขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 
 
 
     ลายมือชื่อ         

         (นางจารุณี ศุภกาญจน) 
                                                                       ผูสอบบัญชีสหกรณ 
     
 
 
 
66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1  
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
วันท่ี  15  มกราคม  2563 
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หนังสือรับรองของสหกรณ 

                         15  มกราคม   2563 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

 ตามท่ีทานไดรับการแตงต้ังโดยท่ีประชุมใหญใหมีอํานาจการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2562 ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับ           
งบการเงินของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
โดยถูกตองตามท่ีควร และไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด นั้น 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควร
จะเปนดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญ 
ตองบการเงิน 

4. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม 
ขอบังคับและกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน                 
ในภายหนา ซ่ึงควรจะไดนํามาพิจารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารอง
คาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และ 

ไมมีภาระผูกพันธและขอผูกพันตาง ๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไม 

ปรากฏขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      
   
 
             
       

(นายอดิศร พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

(นายสมศักดิ์   เขตสมุทร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ป2562 ป2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 115,703,090.24 61,492,799.51 

เงินฝากสหกรณอื่น 3 460,161,198.12        510,159,896.68         

เงินลงทุนระยะสั้น 4 30,000,000.00          -                         

เงินใหกูยืมระยะสั้น 5 277,953,423.75        281,303,665.50         

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 317,278.50              257,862.00              

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7 10,206,476.88          9,076,808.32            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 894,341,467.49 862,291,032.01 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 1,163,036,433.26      1,057,436,100.00      

เงินใหกูยืมระยะยาว 5 1,363,644,023.67 1,459,747,975.03 

ลูกหนี้ระยะยาว 6 5,756,516.92 4,999,626.24 

เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 740,508.93 213,711.61 

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 8 5,200,093.85 1,290,000.00 

เงินประกันใชไฟฟา 19,100.00                19,100.00                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,538,396,676.63 2,523,706,512.88 

รวมสินทรัพย 3,432,738,144.12 3,385,997,544.89 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย
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ป 2562 ป 2561

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 9 125,000,000.00 305,000,000.00 

เงินรับฝาก 10 1,312,256,677.09     1,217,699,389.64   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 1,167,872.58           1,809,262.67         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,438,424,549.67 1,524,508,652.31 

หนี้สินไมหมุนเวียน

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 11,594,610.00 10,707,490.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,594,610.00 10,707,490.00 

รวมหนี้สิน 1,450,019,159.67 1,535,216,142.31 

ทุนของสหกรณ

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ  10.00  บาท) 1,614,466,220.00 1,533,912,130.00

ทุนสํารอง 175,109,314.93 158,674,217.12

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 12 31,877,470.90         34,639,753.90       

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 13 50,228,375.20         14,017,600.00       

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 111,037,603.42       109,537,701.56      

รวมทุนของสหกรณ 1,982,718,984.45 1,850,781,402.58 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,432,738,144.12 3,385,997,544.89 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

วันที่ 15 มกราคม 2563

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและทุนของสหกรณ

ประธานกรรมการ

(นายอดิศร  พรอมเทพ)

(นายสมบูรณ เย็นเอง)

เลขานุการ
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562

บาท % บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 3,691,000.00 2.16 6,185,000.00 3.63

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 216,700.00 0.13 280,600.00 0.16

คารับรอง 37,407.00 0.02 48,412.00 0.03

คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00 0.09 130,000.00 0.08

คาใชจายในการประชุมใหญ 3,704,722.00 2.17 3,611,522.00 2.12

คาไปรษณียากร 113,546.00 0.07 132,653.00 0.08

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 57,041.80 0.03 134,880.32 0.08

คาธรรมเนียมธนาคาร 44,415.27 0.03 31,911.00 0.02

คาบริการรับ - สงเงินสด 120,000.00 0.07 121,500.00 0.07

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ 464,000.00 0.27 558,000.00 0.33

คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 120,900.00 0.07 75,700.00 0.04

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00 0.05 90,000.00 0.05

คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00 0.05 80,000.00 0.05

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 251,202.45 0.15 174,588.39 0.10

คาของใชสํานักงาน 261,028.66 0.15 280,556.00 0.16

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 56,890.00 0.03 246,454.00 0.14

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 1,815.79 0.00 1,815.79 0.00

คาอบรมและสัมมนา 182,380.00 0.11 379,228.30 0.22

คาใชจายศูนยประสานงานฌป. 29,066.00 0.02 50,885.50 0.03

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที 100,000.00 0.06 -                    -      

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 34,441.94 0.02 -                    -      

คาใชจายอื่น ๆ 106,360.77 0.06 67,098.95 0.04

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 18,855,610.31 11.04 20,846,262.50 12.24

กําไรสุทธิ 111,037,603.42 64.99 109,537,701.56 64.34

111,037,603.42 64.99

0.00

เช็คยอด 273,689.15

ป 2562 ป 2561
บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 114,042,429.00 66.75 120,996,896.19 71.07

ดอกเบี้ยรับฝาก 17,964,377.93 10.51 18,196,009.31 10.69

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 38,851,463.13 22.74 31,061,376.28 18.24

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 170,858,270.06 100.00 170,254,281.78 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 33,860,149.05 19.82 32,230,098.98 18.93

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 7,312,608.63 4.28 7,986,735.32 4.69

      รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 41,172,757.68 24.10 40,216,834.30 23.62

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 129,685,512.38 75.90 130,037,447.48 76.38

บวก รายไดอื่น

คาธรรมเนียมแรกเขา 10,000.00 0.01 14,400.00 0.01

คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ 8,500.00 0.00 9,300.00 0.01

คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมณาปนกิจ 171,800.10 0.10 311,766.58 0.18

รายไดอื่น 17,401.25 0.01 11,050.00 0.01

รวมรายไดอื่น 207,701.35 0.12 346,516.58 0.20

หัก   คาใชจายดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

เงินเดือนและคาจาง 6,407,473.36 3.75 5,839,944.40 3.43

คาบําเหน็จเจาหนาที่ 887,120.00 0.52 1,014,290.00 0.60

คาครองชีพ 96,000.00 0.06 72,000.00 0.04

คาประกันสังคม 133,539.56 0.08 133,744.44 0.08

คาสวัสดิการเจาหนาที่ 80,000.00 0.05 60,000.00 0.04

คาการศึกษาบุตร 96,556.25 0.06 50,000.00 0.03

คารักษาพยาบาล (ครอบครัว) 250,147.75 0.15 167,335.00 0.10

คาตรวจสุขภาพประจําป 750.00 0.00 -                    -      

คาลวงเวลา 206,780.00 0.12 300,520.00 0.18

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 0.00

คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 125,834.68 0.07 131,758.71 0.08

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15 0.16 0.00 0.00

คาดูแลรักษาครุภัณฑ 106,922.49 0.06 150,133.29 0.09

คาไฟฟา 173,684.75 0.10 187,459.11 0.11

คาโทรศัพท 49,722.14 0.03 47,075.30 0.03

คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 44,472.50 0.03 11,197.00 0.01

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562

ป 2562 ป 2561
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562

บาท % บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 3,691,000.00 2.16 6,185,000.00 3.63

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 216,700.00 0.13 280,600.00 0.16

คารับรอง 37,407.00 0.02 48,412.00 0.03

คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00 0.09 130,000.00 0.08

คาใชจายในการประชุมใหญ 3,704,722.00 2.17 3,611,522.00 2.12

คาไปรษณียากร 113,546.00 0.07 132,653.00 0.08

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 57,041.80 0.03 134,880.32 0.08

คาธรรมเนียมธนาคาร 44,415.27 0.03 31,911.00 0.02

คาบริการรับ - สงเงินสด 120,000.00 0.07 121,500.00 0.07

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ 464,000.00 0.27 558,000.00 0.33

คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 120,900.00 0.07 75,700.00 0.04

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00 0.05 90,000.00 0.05

คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00 0.05 80,000.00 0.05

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 251,202.45 0.15 174,588.39 0.10

คาของใชสํานักงาน 261,028.66 0.15 280,556.00 0.16

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 56,890.00 0.03 246,454.00 0.14

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 1,815.79 0.00 1,815.79 0.00

คาอบรมและสัมมนา 182,380.00 0.11 379,228.30 0.22

คาใชจายศูนยประสานงานฌป. 29,066.00 0.02 50,885.50 0.03

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที 100,000.00 0.06 -                    -      

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 34,441.94 0.02 -                    -      

คาใชจายอื่น ๆ 106,360.77 0.06 67,098.95 0.04

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 18,855,610.31 11.04 20,846,262.50 12.24

กําไรสุทธิ 111,037,603.42 64.99 109,537,701.56 64.34

111,037,603.42 64.99

0.00

เช็คยอด 273,689.15

ป 2562 ป 2561
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บาท % บาท %

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 114,042,429.00 66.75      120,996,896.19      71.07    

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 199,005.46 0.12        176,426.31           0.10     

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 17,765,372.47 10.40      18,019,583.00       10.58             

รวมดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก 132,006,806.93 77.26      139,192,905.50      81.76    

รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 2,666,123.29 1.56        2,258,547.94         1.33     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยคม 234,000.00 0.14        234,000.00           0.14     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปตท. 200,000.00 0.12        200,000.00           0.12     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ช.การชาง 1,611,999.99 0.94        1,615,454.78         0.95     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 3,242,000.00 1.90        2,043,013.71         1.20     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.การบินไทย 756,000.00 0.44        756,000.01           0.44     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 3,661,000.09 2.14        3,660,999.91         2.15     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 611,000.00 0.36        612,673.98           0.36     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 155,000.01 0.09        155,000.01           0.09     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 1,266,000.00 0.74        1,012,126.02         0.59     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 387,000.00 0.23        387,000.00           0.23     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 2,061,160.28 1.21        1,845,743.02         1.08     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล 211,000.00 0.12        211,000.00           0.12     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 179,000.01 0.10        179,490.42           0.11     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 688,000.00 0.40        689,884.93           0.41     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 1,885,500.01 1.10        1,139,880.85         0.67     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 533,800.00 0.31        535,262.46           0.31     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 1,512,400.01 0.89        1,512,400.00         0.89     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบทาโกร 337,000.00 0.20        337,000.00           0.20     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 543,104.11 0.32        310,849.32           0.18     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 3,030,000.00 1.77        3,015,041.10         1.77     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 304,000.00 0.18        304,832.88           0.18     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 1,522,500.00 0.89        857,363.01           0.50     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2,077,500.00 1.22        1,372,972.60         0.81     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 1,922,928.18 1.13        1,163,356.16         0.68     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 1,922,928.18 1.13        1,163,356.16         0.68     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 831,452.20 0.49        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ดับปลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 446,005.48 0.26        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล 767,999.99 0.45        959,999.95           0.56     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร ธกส. 401,863.00 0.24        759,999.99           0.45     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 713,999.99 0.42        363,846.57           1.17     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร(สุขกันเถอะเรา) 358,136.99 0.21        -                      -       

ผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 426,780.82 0.25        -                      -       

ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ. 1,384,280.50 0.81        1,384,280.50         0.81     

ผลตอบแทนจากการถือหุน ชส.ธนกิจไทย 0.00 -         20,000.00             0.01     

รวมผลตอบแทนจากการลงทุน 38,851,463.13 22.74      31,061,376.28       18.24    

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 170,858,270.06 100.00    170,254,281.78     100.00  

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ป 2562 ป 2561
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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 2562 ป 2561

บาท บาท

เงินสด 3,033.42 2,598.77

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 24,800.00 51,587.75

ออมทรัพย 115,675,256.82 61,438,612.99

รวม 115,703,090.24 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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

4. เงินลงทุน  ประกอบดวย

บาท บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 30,000,000.00 - 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 30,000,000.00 - 

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

- พันธบัตรรัฐบาล 31,521,000.00 30,000,000.00 30,564,000.00 30,000,000.00

- พันธบัตร ธกส. 20,012,000.00 20,000,000.00 20,394,000.00 20,000,000.00

- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 23,482,000.00 20,000,000.00 20,584,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 62,358,000.00 60,000,000.00 61,847,000.00 60,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยคม 5,211,000.00 5,000,000.00 5,247,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปตท. 5,217,500.00 5,000,000.00 5,207,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 103,737,000.00 100,000,000.00 99,774,000.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ช.การชาง 45,735,500.00 45,000,000.00 44,880,000.00 45,000,000.00

- หุนกู บมจ.การบินไทย 20,408,000.00 20,000,000.00 20,550,500.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 106,851,000.00 100,000,000.00 102,972,500.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 20,824,000.00 20,000,000.00 20,099,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 5,030,000.00 5,000,000.00 4,974,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 41,290,000.00 40,000,000.00 40,414,000.00 40,000,000.00

- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 10,297,000.00 10,000,000.00 10,165,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 69,561,200.00 68,000,000.00 54,072,800.00 53,000,000.00

- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล 5,605,000.00 5,000,000.00 5,344,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 5,310,000.00 5,000,000.00 5,124,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 21,028,000.00 20,000,000.00 20,414,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 53,311,500.00 50,000,000.00 51,276,500.00 50,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 17,205,700.00 17,000,000.00 17,035,700.00 17,000,000.00

- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 45,604,800.00 44,000,000.00 44,696,800.00 44,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบทาโกร 10,419,000.00 10,000,000.00 10,125,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 106,547,200.00 102,000,000.00 104,612,800.00 102,000,000.00

- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 21,182,000.00 20,000,000.00 9,969,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 10,380,000.00 10,000,000.00 9,789,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 46,995,000.00 45,000,000.00 45,420,000.00 45,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 67,138,000.00 65,000,000.00 63,819,500.00 65,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 1 51,449,226.40 47,762,000.00 50,310,000.00 50,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 2 50,742,348.80 47,762,000.00 50,335,000.00 50,000,000.00

หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 31,851,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00

หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 19,448,400.00 19,000,000.00 0.00 0.00

รวม 1,135,752,375.20 1,085,524,000.00 1,030,017,600.00 1,016,000,000.00

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 50,228,375.20 14,017,600.00

รวม 1,135,752,375.20 1,030,017,600.00

ป  2562 ป  2561
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 26,118,500.00 26,118,500.00

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 1,000,000.00 1,000,000.00

- หุน บมจ.สหประกันชีวิต 200,000.00 200,000.00

รวม 27,418,500.00 27,418,500.00

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาหุนสหกรณ 134,441.94 -                      

รวม 27,284,058.06 27,418,500.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,163,036,433.26 1,057,436,100.00

รวมเงินลงทุน 1,193,036,433.26 1,057,436,100.00

คาเผื่อการปรับมูลคาหุน ขางตน เปนของ หุนชุมนุมออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด จํานวน 100,000.00 บาท และ 

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํานวน  34,441.94  บาท

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

ป  2562 ป  2561

บาท บาท
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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

5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล  จํานวน 5.00 บาท 12. หุนกู บมจ.ช.การชาง  จํานวน 15.00 ลานบาท

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

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 30,908,975.00 0.00 29,531,970.00 0.00

ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ 1,255,150.00 1,004,415.00 3,877,430.00 1,538,124.25

ลูกหนี้เงินกูสามัญ 245,557,655.25 1,361,440,506.78 247,668,062.75 1,456,779,105.39

ลูกหนี้เงินกูออมสิน 231,643.50 1,199,101.89 216,822.75 1,430,745.39

ลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห 0.00 0.00 9,380.00 0.00

เงินใหกูยืม - สุทธิ 277,953,423.75 1,363,644,023.67 281,303,665.50 1,459,747,975.03

6. ลูกหนี้อื่น  ประกอบดวย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้อื่น 317,278.50 5,756,516.92 257,862.00 4,999,626.24

รวม 317,278.50 5,756,516.92 257,862.00 4,999,626.24

7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ 25,502.00 143,238.00

ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ 761,961.65 403,983.56

ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ 1,335,050.65 1,204,466.30

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินวันออมแหงชาติ 426,780.82 0.00

ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ 7,557,181.76 7,225,120.46

คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา 100,000.00 100,000.00

รวม 10,206,476.88 9,076,808.32

บาท

ป  2561

บาท

ป  2561ป  2562

บาท

ป  2562

บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

8. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร  ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

สิทธิประโยชนในอาคารระหวางกอสราง -                      1,290,000.00         

สิทธิประโยชนในอาคาร 5,200,093.85         -                      

รวม 5,200,093.85         1,290,000.00         

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร สหกรณไดขอใชพื้นที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของอาคารโรงอาหารกรมประมง เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณ-

ออมทรัพยกรมประมง จํากัด และกรมประมงเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นั้น สหกรณ ฯ ไดทําการปรับปรุงและตอเติม-

อาคารและไดยายมาปฏิบัติงาน 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

ป 2562 ป 2561

บาท บาท
- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 55,000,000.00 205,000,000.00

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) -                      100,000,000.00

ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 70,000,000.00 -                      

รวม 125,000,000.00 305,000,000.00

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  

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) 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

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย 82,256,376.35 89,862,540.38

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,229,927,547.48 1,127,765,696.93

เงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย 0.00 0.00

รวม 1,312,183,923.83 1,217,628,237.31

เงินรับฝาก - สหกรณอื่น

เงินรับฝากออมทรัพย 72,753.26 71,152.33

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

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เงินปนผลคางจาย 1,553.50 1,553.50

เงินรอจายคืน 722,197.13 1,374,363.94

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 15,983.42 35,808.00

เงินประกันสังคมคางจาย 12,000.00 11,994.00

คาใชจายคางจาย 172,298.13 94,213.83

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 90,000.00 90,000.00

คาตรวจสอบกิจการคางจาย 90,000.00 80,000.00

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) 63,840.40 121,329.40

รวม 1,167,872.58 1,809,262.67

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น  ๆ ประกอบดวย
ป 2562 ป 2561

บาท บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 14,169,200.00 11,415,700.00

ทุนสาธารณประโยชน 5,985,071.25 6,037,071.25

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 8,296,982.65 8,286,982.65

ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน 3,426,217.00 8,900,000.00

รวม 31,877,470.90 34,639,753.90
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

ยอดยกมาตนงวด 14,017,600.00 16,256,500.00

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด 36,210,775.20 (2,238,900.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 50,228,375.20 14,017,600.00

14.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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ป 2562 ป 2561

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 111,037,603.42      109,537,701.56       

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 125,834.68            131,758.71            

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน 134,441.94            -                       

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15            -                       

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 887,120.00            1,014,290.00          

คาใชจายคางจาย 364,298.13            276,207.83            

คาใชจายจายลวงหนา -                       60,000.00              

รายไดคางรับ (10,080,974.88)       (8,833,570.32)         

คาวัสดุสํานักงานใชไป 143,238.00            67,640.00              

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 102,885,250.44      102,254,027.78       

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน (111,709,018.00)      (92,264,189.00)       

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน 110,332,013.00      87,851,538.25        

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ (988,836,440.00)      (966,209,278.64)      

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ 1,086,940,336.10    1,074,572,491.72    

เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น 1,910,994.83          6,241,201.44          

เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน (25,502.00)             (143,238.00)            

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา -                       (100,000.00)            

เงินสดรับรายไดคางรับ 8,833,570.32          5,313,387.01          

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาใชจายคางจาย (276,207.83)           (625,284.00)            

เงินรอจายคืน (651,396.89)           (465,163.80)            

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) (57,489.00)             93,935.29              

ภาษีหัก ณ ที่จาย (19,824.58)             18,596.29              

เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ -                       (1,238,590.00)         

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 209,326,286.39      215,299,434.34       

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562
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ป 2562 ป 2561

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล -                       (20,000,000.00)       

เงินสดรับจากพันธบัตรรัฐบาล -                       8,000,000.00          

เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม (30,000,000.00)       -                       

เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม -                       -                       

เงินสดจายซื้อหุนกู (74,000,000.00)       (342,000,000.00)      

เงินสดรับจากหุนกู 4,476,000.00          -                       

เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร (4,183,783.00)         (1,190,000.00)         

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (652,632.00)           (51,500.28)             

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (104,360,415.00)      (355,241,500.28)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูยืม 1,074,000,000.00    1,350,000,000.00    

เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม (1,254,000,000.00)   (1,190,000,000.00)   

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 374,338,753.14      310,898,155.60       

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (279,781,465.69)      (284,269,143.49)      

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00)             (30,000.00)             

เงินสดจายเงินปนผล (73,895,531.75)       (71,950,663.75)       

เงินสดจายเฉลี่ยคืน (15,555,766.50)       (17,951,303.50)       

เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (2,175,858.42)         (2,299,535.51)         

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 108,384,850.00      105,782,010.00       

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (27,830,760.00)       (23,081,170.00)       

เงินสดจายสมทบสรางอาคาร (5,473,783.00)         (100,000.00)            

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (62,000.00)             (540,998.00)            

เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว (4,146,500.00)         (1,977,500.00)         

ทุนสํารองเพิ่มขึ้น 5,473,783.00          -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (100,754,279.22)      174,479,851.35       

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,211,592.17          34,537,785.41        

เงินสด ณ วันตนป 571,652,696.19      537,114,910.78       

เงินสด ณ วันสิ้นป 575,864,288.36      571,652,696.19       
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                     4.2  การจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําป 2562

ผูจัดการ

                           สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  มีกําไรสุทธิประจําป 2562  เปนเงิน 111,037,603.42 บาท

และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2562  ดังนี้

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

1. ทุนสํารอง (ไมนอยกวา 10% ของกําไรสุทธ)ิ 11,187,047.00 10.08    10,960,544.89 10.00    

2. คาบํารุงสันนิบาต 30,000.00           0.03      30,000.00          0.03      

(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน  30,000 บาท)

3. เงินปนผล  ป 2562 อัตรารอยละ 4.90 76,313,397.00    68.72   

   (เงินปนผล  ป 2561  อัตรารอยละ 5.00) 73,895,531.75     67.46    

4. เงินเฉลี่ยคืน  ป 2562  อัตรารอยละ 14.00 15,806,751.25    14.23   

  (เงินเฉลี่ยคืน  ป 2561  อัตรารอยละ  13.00) 15,555,766.50     14.20    

5. โบนัส เจาหนาที่และกรรมการ 2,128,528.00 1.92      2,175,858.42 1.99      

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00           0.01      10,000.00          0.01      

(ไมเกิน 2 %  ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)

7. ทุนสาธารณประโยชน 10,000.00           0.01      10,000.00          0.01      

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

8. ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 5,551,880.17       5.00 6,900,000.00      6.30

 (ไมนอยกวา 5 % ของกําไรสุทธ)ิ

รวม 111,037,603.42   100.00 109,537,701.56  100.00

                             จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562  

มติที่ประชุม              อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562  ตามที่เสนอ

ป 2562 2561
รายการจัดสรรกําไรสุทธิ
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                                                       4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2563

ผูจัดการ

ป 2563

แผนงาน ผลงาน แผนงาน

1.  ทุนเรือนหุน 1,600,000,000.00  1,614,466,220.00 1,650,000,000.00 

2.  เงินรับฝากจากสมาชิก 1,250,000,000.00  1,312,256,677.09 1,350,000,000.00 

3 . เงินใหกูแกสมาชิก 1,800,000,000.00  1,647,671,242.84 1,700,000,000.00 

4.  การลงทุน/ เงินฝาก 1,200,000,000.00  1,603,103,698.12 1,650,000,000.00 

ป 2563

แผนงาน ผลงาน แผนงาน

1. ประมาณการรายได

1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 121,500,000.00     114,042,429.00   120,000,000.00    - จากเงินใหสมาชิกกู

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก- ธนาคาร 180,000.00          199,005.46         160,000.00          - ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

                           - สหกรณอื่น 17,820,000.00      17,765,372.47     17,648,000.00        และดอกเบี้ยเงินฝากสกหรณอื่น

3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 36,000,000.00      38,851,463.13     38,000,000.00      - จากพันธบัตร ,หุนกู การถือหุน

4. คาธรรมเนียมแรกเขา 20,000.00            18,500.00           20,000.00            - สมาชิกและสมาชิกสมทบเขาใหม

5. รายไดอื่นๆ 15,000.00            17,401.25           17,000.00            - รายไดคาปรับ ฯลฯ

6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป. 150,000.00          171,800.10         150,000.00          - เปนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณฯ

รวมรายได 175,685,000.00   171,065,971.41  175,995,000.00  

2. ประมาณการรายจาย

    1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 35,000,000.00      33,860,149.05     34,500,000.00     

    2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 7,000,000.00        7,312,608.63       7,000,000.00       

    3. คาใชจายในการบริหาร 19,984,000.00      15,162,794.52     20,475,000.00     

    4. เงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 3,691,000.00        3,691,000.00       4,000,000.00       

    5. คาประกันอัคคีภัย 10,000.00            1,815.79            20,000.00           

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

กําไรสุทธิประมาณ 110,000,000.00   111,037,603.42  110,000,000.00  

                              

                                       จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป 2563

มติที่ประชุม                        อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2562 ตามที่เสนอ

ป 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2563

ป 2562

ประมาณการรายได -  รายจาย ประจําป 2563

รายการ หมายเหตุ

รายการ หมายเหตุ
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ขอตั้งป 2562 จายจริงป 2562 ขอตั้งป 2563 เหตุผลและความจําเปน

1 เงินเดือนและคาจาง

1.1 เงินเดือนและคาจาง 6,500,000.00   6,503,473.36    6,827,000.00     - เงินเดือนเจาหนาที่ 16 คน , คาครองชีพเจาหนาที่ 16 คน

1.2 เงินชดเชยคาจาง 920,000.00     - 1,215,000.00     - เงินชดเชยคาจางเงินเดือนตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ

1.3 คาประกันสังคม 150,000.00     133,539.56      150,000.00       - เงินประกันสังคมของเจาหนาที่ 16 คน  ตาม พรบ.แรงงานและ

   สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป

1.4 คาบําเหน็จเจาหนาที่ 2,700,000.00   887,120.00      2,825,000.00     - เปนบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีที่เกษียณอายุการทํางาน ตามอายุงาน 2 คน

รวม 10,270,000.00 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      150,000.00       - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

2.3 คารับรอง 30,000.00       37,407.00        40,000.00         - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ

   และอื่นๆ

2.4 คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 90,000.00       120,900.00      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      220,000.00       - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

2.8 คาการศึกษาบุตร 100,000.00     96,556.25        100,000.00       - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ

2.9 คาสวัสดิการเจาหนาที่ 80,000.00       80,000.00        80,000.00         - คาเครื่องแบบเจาหนาที่   จํานวน 16 คน

2.10 คาตรวจสุขภาพประจําป 12,000.00       750.00            12,000.00         - คาตรวจสุขภาพเจาหนาที่ 16  คน ๆ ละ 750 บาท

2.11 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่และครอบ 320,000.00     250,147.75      320,000.00       - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 16 คน ตามระเบียบสหกรณฯ

   ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ

2.12 คาตรวจสอบบัญชี 90,000.00       90,000.00        90,000.00         - คาจางผูสอบบัญชีอนุญาตเพื่อสอบบัญชีของสหกรณ

2.13 คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00       90,000.00        90,000.00         - คาตอบแทนใหผูตรวจสอบกิจการซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหทําหนาที่

   ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

รวม 5,764,000.00  5,507,963.00   5,774,000.00   

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563

หมวดรายจาย
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ขอตั้งป 2562 จายจริงป 2562 ขอตั้งป 2563 เหตุผลและความจําเปน

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563

หมวดรายจาย

3 คาใชสอย

3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร 160,000.00     164,415.27      160,000.00       - เพื่อจายคา ON-LINE สงเงินคาหุน-คางวด  ประจําเดือน

 - คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร

 - คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร  (ATM)

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 100,000.00     57,041.80        80,000.00         - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ

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

ประชุม  อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.8  เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 3,691,000.00   3,691,000.00    4,000,000.00     -  เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม

3.9 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 10,000.00       1,815.79         20,000.00         - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ

3.10 คาใชจายในการดําเนินคดี 100,000.00     - 100,000.00       - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่สหกรณเปนผูฟองรอง หรือฟองรอง

   เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย

3.11 คาใชจายอื่นๆ 150,000.00     106,360.77      150,000.00       -  เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร  หนังสือพิมพ  น้ําดื่ม

    สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป. 50,000.00       29,066.00        50,000.00         -  เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด

รวม 5,301,000.00  4,553,910.62   5,350,000.00   

4 คาวัสดุ                                  

4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000.00     251,202.45      250,000.00       - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพตางๆ ไดแก ใบเสร็จพิเศษ  กระดาษสําหรับใชกับ

เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

4.2 คาของใชสํานักงาน 200,000.00     261,028.66      200,000.00       - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก  แฟมเอกสาร ปากกา  ดินสอ  ผาหมึก

คอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม 450,000.00     512,231.11     450,000.00     

5 คาสาธารณูปโภค

5.1 คาไฟฟา 200,000.00     173,684.75      200,000.00       - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ

5.2 คาโทรศัพท 50,000.00       49,722.14        50,000.00         - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท    คาโทรสารใชในสหกรณ

รวม 250,000.00     223,406.89     250,000.00     
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ขอตั้งป 2562 จายจริงป 2562 ขอตั้งป 2563 เหตุผลและความจําเปน

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563

หมวดรายจาย

6 จายดอกเบี้ยจาย

6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 35,000,000.00 33,860,149.05  34,500,000.00   -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ

6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น 7,000,000.00   7,312,608.63    7,000,000.00     -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู(P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย

6.3 ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน -                34,441.94        -                 -   ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด

6.4 ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน -                100,000.00      -                 -   ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

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

7 -                

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 150,000.00     125,834.68      150,000.00       - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี

8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร -                273,689.15      -                

รอตัดบัญชี -                -                 -                

รวม 150,000.00     399,523.83     150,000.00     

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

หมายเหต ุ      รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน  ยกเวนหมวดครุภัณฑ

                                  

 

คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท 

ลําดับที่
เลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 04912 นาย  มนูญ  รวมศรี 1 05061 นาง  ปริญดา  รัตนแดง

รางวัลที่ 2 จํานวน 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท รางวัลที่ 2 จํานวน 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท 

ลําดับที่
เลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 06479 นาย  เรวัตร  เฉลยพจน 1 06580 นาย  วิฑารณ  เจียมตน

2 04276 นาง  สุดา  คงวุฒิ 2 04150 นาย  พิชาน  ศรเกษตริน

3 00313 นาย  สมพงศ  คูณลาภ 3 06789 น.ส.  พรประภา  จึงแยมปน

รางวัลที่ 3 จํานวน 6 รางวัลๆละ 3,000 บาท รางวัลที่ 3 จํานวน 6 รางวัลๆละ 3,000 บาท 

ลําดับที่
เลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 05682 นาง  นงคราญ  หลักคําแพง 1 00622 นาย  ไชยันต  การสมเนตร

2 02185 นาง  ประภาวดี  ปานสอาด 2 08095 นาง  ศิริจันทร  แยมแสน

3 07489 น.ส.  ลัดดาวัลย  กกหมึง 3 05823 นาง  ปริญญา  สุทธินนท

4 06292 นาง  ณัฐธิรา  ศิริวัฒน 4 07498 นาย  สามารถ  คึ้มสูง

5 04827 นาย  ประวิทย  พรธรรม 5 07669 นาย  ปกรณ  คุณมี

6 06224 น.ส.  อาริยฐาพร  พิฐศญาธรณ 6 03305 นาย  ธงชัย  เพิ่มงาม
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

รางวัลที่ 4 จํานวน 10 รางวัลๆละ 2,000 บาท รางวัลที่ 4 จํานวน 10 รางวัลๆละ 2,000 บาท 

ลําดับที่
เลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 08114 น.ส.  ทิพาวรรณ  แสนออน 1 07621 นาย  ธีรพจน  ชาลี

2 02223 นาย  โชติภณ  ทองวิเศษ 2 02273 นาย  อวน  โพธิ์สอาด

3 07349 นาย  ประมวล  เอี่ยมอาภรณ 3 05169 นาง  ณัฐธยาน  รุกขสุคนธ

4 04169 นาง  รัญทม  คงทรัตน 4 07649 น.ส.  กฤษดาวรรณ  ณีสกุล

5 05823 นาง  ปริญญา  สุทธินนท 5 00443 นาง  ดารารัตน  ลายพัฒน

6 07257 นาย  ชัยพฤกษ  อัครพิพัฒนสกุล 6 07769 นาย  นภัทร  โสภณ

7 06600 น.ส.  จันทรทิพย  บรรลือเดช 7 02136 นาย  สุวัฒน  สุรัตนเมธากุล

8 07795 นาย  สกล  เผียะผาบรัตนะ 8 06069 นาง  เอมอร  ปุณกะบุตร

9 04861 นาย  สมพงษ  การเพิ่ม 9 03508 นาย  วชิรพันธ  สาระรัตน

10 08183 นาง  เฉลิมศรี  แกวบริสุทธิ์ 10 04480 นาง  พรพิลาศ  สังขไชย
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัลๆละ 1,000 บาท รางวัลที่ 5 จํานวน 20 รางวัลๆละ 1,000 บาท 

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 06641 น.ส.  รจวรรณ  จดชัยภูมิ 1 02984 นาง  สุวรรณดี  ขวัญเมือง

2 02380 นาย  สุวรรณ  สุวัฒโน 2 06638 นาย  พลศักดิ์  มีศรี

3 04468 น.ส.  นงลักษณ  สําราญราษฏร 3 05194 นาย  ยุทธนา  แฟงฟอย

4 07925 น.ส.  ฐิติมา  เอียดแกว 4 05891 นาย  เกรียง  มหาศิริ

5 03098 นาย  ดนัย  เอี่ยมอาจ 5 06475 นาง  จุฑามาศ  ชัยนนท

6 07014 น.ส.  มัลลิกา  เบญจศรีสุวรรณ 6 03605 นาย  สมพงษ  มากกวาวงศ

7 05275 นาง  วิธินันท  สุกิน 7 02788 นาย  ธามธนิน  สอนสุภาพ

8 08152 น.ส.  เหมือนฝน  หลายชูไทย 8 00726 นาย  สิทธิศักดิ์  สมศร

9 05153 นาย  อาคม  จันทพันธ 9 05059 นาย  วิชัย  กลางประพันธ

10 06389 นาง  วิภาวี  มะลิวัลย 10 07116 นาย  บุญประเสริฐ  ดวงแสง

11 04949 นาย  สรวิชญ  ทองยู 11 06602 น.ส.  วันดารา  หอมสุดชา

12 07066 นาย  สนั่น  เลือดขุนทด 12 07928 นาย  เสกสรร  พุทธัง

13 07736 นาย  จิรพนธ  สนประเสริฐ 13 06541 นาย  ขจรพงศ  พิเดช

14 06766 นาย  ภราดร  เอียดแกว 14 00519 นาย  สุรินทร  ไกรพานิช

15 00289 น.ส.  พรวรรณ  ซอมประดิษฐ 15 05872 นาย  ธีรยุทธ  วัดแกว

16 04653 นาย  ประดูล  ระวังผิด 16 06738 นาง  โสภา  เอี่ยมสอาด

17 07784 วาที่รอยตรี  ธันวา  คงมวง 17 07146 นาย  มนัสนันท  หิรัญเอื้องเงิน

18 06753 น.ส.  กนกอร  หอนาค 18 03176 นาย  วิฑูร  พวงทิพากร

19 07964 น.ส.  ฐานมาศ  ใจลาด 19 06733 นาย  อัศวิน  ศรีสวย

20 02397 นาย  เจริญ  เริงหทัยธรรม 20 05800 นาย  พิพัฒน  อินทรเพชร
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท 

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 04142 นาย  อรรถพล  โลกิตสถาพร 1 08178 น.ส.  ธัญรดี  สังขสกุล

2 03202 นาง  บุษราคัม  หมื่นสา 2 01865 น.ส.  มัณทนา  ภิรมยนิ่ม

3 05379 น.ส.  รัดเกลา  เรืองขนาบ 3 02807 นาย  ธวัชชัย  ญาณสมบัติ

4 07027 จ.ส.ต.  ประเสริฐ  นราชัย 4 08096 นาย  กฤษดากร  เหมเวช

5 06397 นาง  จุฑาทิพย  โลกิตสถาพร 5 01015 นาย  นิรันดร  นารินทร

6 07450 นาย  ตามสิทธิ  รัตนศักดิ์ภิญโญ 6 05565 นาย  สุพรรณ  แพรงสันเทียะ

7 06382 นาย  ปวเรศวร  อินทุเศรษฐ 7 07409 นาย  วิศรุต  ชัยเลิศฤทธิ์

8 02136 นาย  สุวัฒน  สุรัตนเมธากุล 8 03557 นาย  สมมาตร  นักขัตระ

9 06544 นาง  ชัชวาลี  ชัยศรี 9 07560 นาย  สมาน  ทองสุข

10 04208 นาง  สมจิตร  ชินสมบูรณ 10 04637 นาย  ไพโรจน  ศิริพันธ

11 06934 นาย  จิติวัฒนา  เหล็งบํารุง 11 01816 นาย  สํารวย  เหงสกุล

12 07449 น.ส.  ยุพิน  ขํามิน 12 05624 นาง  จุลีรัตน  พรหมสุด

13 05797 นาย  ไพศาล  อ่ําสกุล 13 06673 นาย  ศักดิ์ดา  วังฉาย

14 04209 น.ส.  วรรณี  ขะยูง 14 05556 นาย  ประเสริฐ  สิงหสุวรรณ

15 07341 นาย  สุมิตร  มาหะ 15 05700 นาง  วัชรา  ชุมพล

16 04989 นาย  นิติกร  ผิวผอง 16 07025 น.ส.  ศรีเกษม  ศิริพันธุ

17 07969 น.ส.  ธัญสิริ  แสงเทียน 17 06630 นาย  มีชัย  แกวศรีทอง

18 07679 นาย  สุวิชา  ศรีคํามูล 18 02241 นาย  บรรเจิด  อุปนันท

19 05009 น.ส.  อนงครัตน  เศรษฐธรางกูร 19 04379 นาย  เรวัตร  เปรมปยะวัฒน

20 07288 น.ส.  ณฐมน  สีสงค 20 07851 น.ส.  ธิดา  สุวรรณาราม
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท  (ตอ) รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท  (ตอ)

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

21 07542 น.ส.  ทิพยวรรณ  นันใจยะ 21 00641 นาย  สุบรรณ  ภูธรศรี

22 02338 น.ส.  จํานรรจ  ไทรแกว 22 07436 น.ส.  ธณสรชนก  ศักดิ์สิทธิ์

23 07675 นาย  พรเทพ  ดูเหมาะ 23 06527 น.ส.  ธุมาวดี  ใจเย็น

24 07216 น.ส.  วิภาวี  ทองใบ 24 01147 นาย  องอาจ  สิงหเทพ

25 05560 นาง  ผองศรี  มุสตาฟา 25 05528 นาง  มณฑิรา  สุขสมนึก

26 08052 น.ส.  ปทมาภรณ  ปรีเลขา 26 03529 นาย  คณิศร  นาคสังข

27 07647 นาย  พรชัย  ทับบุญมี 27 06333 นาง  ศศิธร  กลาดี

28 06700 นาย  สุริยา  แสงอุทัศน 28 05663 นาง  สมสมัย  ลีลาภัทร

29 06937 น.ส.  โปรยรัตน  เชาวเจริญพงศ 29 05525 นาย  คําพันธ  สายสกุล

30 05741 นาย  ประมุข  ฤาแกวมา 30 07230 นาย  ดิเรกฤทธิ์  บุญยิ่ง

31 07685 น.ส.  นันทภัค  รมยสมิต 31 07965 น.ส.  พรพิมล  ตันสุวรรณรัตน

32 07597 นาย  ปานปณณ  วรนุช 32 01470 นาย  ณรงค  เกษสุวรรณ

33 07150 นาง  วราภรณ  เก็บเงิน 33 06450 นาย  ชุมพล  ขํามิน

34 08138 น.ส.  อารยา  อวลนวน 34 06865 นาย  ชาญชัย  ตนสําโรง

35 08161 น.ส.  ภัทรพร  แข็งกสิกรณ 35 06513 นาง  ถนอมขวัญ  นอศรี

36 07275 นาง  ปจฉิมา  มณีเอี่ยม 36 07906 น.ส.  ทัศนี  ขวัญใจ

37 05277 นาง  วีระพร  สุขสมจิตร 37 03490 นาย  สวัสดิ์  ศิริไพรวัน

38 04300 นาย  ปรีชา  พาชื่นใจ 38 05141 นาย  ประจวบ  พันธุเดช

39 04707 นาง  มัณฑนา  เปาลิวัฒน 39 00205 นาย  ทวีวัฒน  อิงคสุวรรณ

40 06892 น.ส.  แสงเสริม  แกวดี 40 03239 นาย  สมบัติ  อาจารีย
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท  (ตอ) รางวัลที่ 6 จํานวน 60 รางวัลๆละ 500 บาท  (ตอ)

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

41 08203 นาย  นันทพงศ  ลํานัย 41 07507 นาย  สรายุทธ  กรจนารัตน

42 00360 นาง  กาญจนมาศ  ศรีวัฒนพงศ 42 05944 นาง  วชิรญาณ  จิระพัฒนโภคิน

43 06844 นาย  จิรวัฒน  วันมา 43 07955 นาย  วรพงศ  เฉลิมกุล

44 01362 นาย  ยงยุทธ  นาบัณฑิต 44 03988 นาย  วัชรินทร  ภูฤทธิ

45 07502 นาย  กฤตัชญ  แกลวกลา 45 00731 นาย  สมโภชน  จงจัดกลาง

46 08171 น.ส.  วราพร  ไวนฤนาท 46 05127 นาย  เผด็จ  สุมมาตย

47 06524 น.ส.  วารินี  ปญญาวชิร 47 06576 นาย  วรเมศ  บุญยัง

48 03078 นาง  ประภาศรี  พินิจชัย 48 02845 นาย  โพธิ์เงิน  เผือกจีน

49 07105 นาย  เดชาธร  เทพสุทธิ์ 49 01840 นาง  จํารูญ  เจกแชม

50 06929 น.ส.  ประภาพร  ดีมาก 50 06652 นาย  สมศักดิ์  ศิริรักษ

51 07352 น.ส.  สจี  หอมทั่ว 51 08094 น.ส.  นิตยนภา  นาคบุตร

52 06412 นาง  มนสิชา  เอี่ยมขํา 52 07678 นาย  วิริยะ  ปติสิริกุล

53 01701 นาย  สมเกียรติ  ชื่นรัตนตระกูล 53 08177 น.ส.  อรพรรณ  ภูสอน

54 07088 นาย  ชัยติศักดิ์  บริบูรณ 54 06794 นาง  สุภาพร  วัฒนสิทธิ์

55 02932 เรือโท  สถาพร  สวางพักตร 55 00883 นาย  สมศักดิ์  เขตสมุทร

56 02345 นาง  ภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ 56 04345 นาง  ฤทัย  มั่นเสมอ

57 07627 นาง  ลดารัตน  บุญมาเลิศ 57 00586 นาย  สมโภชน  ทวีศรี

58 05953 น.ส.  สรชนก  วงศพรม 58 02517 นาง  นงคราญ  เจริญวัฒน

59 07024 นาง  เพ็ญศรี  ชวนานนท 59 02234 นาย  ธวัชชัย  ปานพรหมมินทร

60 00354 นาง  พรกัญญา  พูนสังข 60   -------------  --------------------------------------
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เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอดิศร  พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นายสมบูรณ  เย็นเอง) 
เลขานุการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ระเบียบวาระที่  2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2562 - 2563

 2.2	รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

	 	 ประจำาป	ี2563	โดยผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส	์

	 	 (ระบบ	Video	conference)	
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   2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563                            
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (ระบบ Video conference)  
ผู้จัดการ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563               
โดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Video conference เมื่อวันอังคำรท่ี 9 กุมภำพันธ์  2564                  
มีสมำชิกผู้ลงทะเบียนจ ำนวน 390 คน ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี 2563  แนบท้ำยวำระนี้ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี 2563  โดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Video conference 
 
 
มติที่ประชมุ  .......................................................................................................... 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมกุลาดํา  ช้ัน 7 ตึกจุฬาภรณ เวลา 09.00 -12.00 น 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ (Video conference) 

------------------------------ 
ผูเขาประชุม 
   1. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ    จํานวน     9  คน 
   2. สมาชิกผูลงทะเบียน      จํานวน  390  คน 

ผูเขารวมประชุม 
   1. นางจารุณี ศุภกาญจน      ผูสอบบัญชีสหกรณ    
   2. นายจิรพันธ  จันทรพิทักษ       สํานักงานสงเสริมสหกรณ 
            กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 
   3. สมาชิกสหกรณ       จํานวน     4  คน 
   4. เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน     4  คน 
   5. เจาหนาท่ีสหกรณ        จํานวน    5  คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

          นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)               
อันเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด รวม 28 จังหวัด อยูในบัญชีรายชื่อจังหวัดท่ีกําหนดเปนพื้นท่ีควบคุมสูงสุด แนบทาย
คําส่ังศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ี 1/2564     
ลงวันท่ี 3 มกราคม 2564 และขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดบริหารใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 16)  ลงวันท่ี 3 มกราคม 2564 กําหนดการจัดกิจกรรมในเขต
พื้นท่ีสถานการณท่ีกําหนด เปนพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก และมีโอกาสติดตอ
สัมผัสกันโดยงาย ประกอบกับไมอาจคาดการณไดวาสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาวจะ
คล่ีคลายหรือส้ินสุดลงเมื่อใด 
 
 

 

 

2564
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   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงไมสามารถจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563 ตามรูปแบบเดิมได คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีความเห็นวาเพื่อใหสหกรณ
สามารถดําเนินกิจการไดตามปกติและจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืนใหสมาชิกได   จึงเห็นสมควรจัด               
ประชุมใหญสามัญประจําป 2563  ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งกรมประมงไดอนุญาตใหสหกรณฯ ใช                
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พรอมอุปกรณการส่ือสารและโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบ 
(Video conference) กับสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในกอง สถาบัน สํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัย
และและพัฒนาประมงน้ําจืด  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
รวมท้ังหนวยงานอื่นท่ีสังกัดกรมประมง โดยใชหองประชุมกุลาดํา ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ กรมประมง                
เปนศูนยกลางประชุมผานระบบ (Video conference) และมีสมาชิกเขารวมแสดงตนพรอมแจง
หมายเลขสมาชิก เพ่ือเขารวมประชุมจํานวน 390 คน ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบ
องคประชุม ตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณ ขอ 69 “การประชุมใหญ
ของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน” 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   2.1  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสด ประจําป 2563 
ผูสอบบัญชี  
   ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดคัดเลือกและวาจาง บริษัท 
ธนสาร การบัญชี โดยนางจารุณี ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 คณะ              
เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2563  นั้น 
   ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563  
ตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563  ซึ่งในปนี้สหกรณฯ มี 
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน 747,464,386.22 บาท 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,664,633,565.49 บาท 
           รวมสินทรัพย 3,412,097,952.31 บาท 
หนี้สิน    
 หนี้สินหมุนเวียน 1,343,053,116.14 บาท 
 หนี้สินไมหมุนเวียน 14,612,612.67 บาท 
            รวมหนี้สิน 1,357,665,728.81 บาท 
 ทุนของสหกรณ 2,054,432,223.50 บาท 
            รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,412,097,952.31 บาท 
 

   ผลการดําเนินงานของสหกรณในป 2563  มีรายได  161,280,022.43 บาท 
มีคาใชจายดอกเบ้ียและคาใชจายในการดําเนินงาน 48,506,162.23 บาท และมีกําไรสุทธิ 
112,773,860.20 บาท (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                     
งบกระแสเงินสด  ประจําป 2563 
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด                   
ประจําป 2563  ตามท่ีผูสอบบัญชีเสนอ 
 

 

 

 

747,464,386.82
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รายงานของผูสอบบัญชี 

 
เสนอ  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ซ่ึงประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน   ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด                    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี

สหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการ

แสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก

ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้  

 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 สหกรณมีเงินลงทุน จํานวน 1,369,175,050.48 

บาท คิดเปนรอยละ 40.12 ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนเงินจํานวนมากอาจจะมีความเสียงท่ีสหกรณปฏิบัติ

ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และมติท่ีประชุมใหญของสหกรณ  หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ขอ 5 เ งินให กูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเ งินให กูยืมคงเหลือ  

1,562,917,691.09  บาท คิดเปนรอยละ 45.80 ของสินทรัพยท้ังสิ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9  

เงินรับฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563 คงเหลือ จํานวน  1,342,219,487.14 บาท คิดเปนรอยละ 98.86 

ของหนี้สินรวม  ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมีจํานวนเงินเปนนัยสําคัญ  

 

1 
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 ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- สอบทานข้ันตอนการควบคุมภายในเก่ียวกับการลงทุน และการลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติในการซ้ือทุกครั้ง ตรวจสอบหลักฐาน

ใบหุนกับทะเบียนคุมและรวมเงินตามใบหุน ณ วันสิ้นปจะสอบทานการแสดงมูลคาของเงินลงทุน

รวมคาเผื่อผลขาดทุน หรือกําไรจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบราคาทุนตัด

จําหนายกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 

- สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท 

- สอบทานรายงานการประชุมเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูแตละประเภท วาไดปฏิบัติตาม

ระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

- วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับปกอนเพ่ือ

วิเคราะหผลแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดผลแตกตางนั้น 

- ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการคํ้าประกัน วาเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 

- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณอ่ืน สอบถามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตรวจหลักฐานการขอเปดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน  การบันทึก

บัญชี การคํานวณดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกข้ันตอนเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด   

- มีการยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด เชนเดียวกัน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 
ในการจัดทํางบการเงิน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว 
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยาง

สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี

สาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา  รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

     ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขาพเจาไดใช 

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง

เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิด

จากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน

การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของสหกรณ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ

หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงาน

ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของ

ผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ 

ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตอง

หยุดการดําเนินงานตอเนื่องได  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 
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     ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว  ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบ

การควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

     จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมี

นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบขาพเจาได

อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว

ตอสาธารณะหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน

ของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

 

       ลายมือชื่อ         
                       (นางจารุณี ศุภกาญจน) 

                                                                                       ผูสอบบัญชีสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1  
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
วันท่ี  15  มกราคม  2564 
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หนังสอืรับรองของสหกรณ 

            13  มกราคม   2564 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

 ตามท่ีทานไดรับการแตงตั้งโดยท่ีประชุมใหญใหมีอํานาจการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย              
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2563 ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตามท่ีควร 
และไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด นั้น 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควรจะ
เปนดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชเีอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญตอ
งบการเงิน 

4. สหกรณฯ ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
ขอบังคับและกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจ
เกิดข้ึนในภายหนา ซ่ึงควรจะไดนํามาพิจารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑใน
การตั้งสํารองคาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี

ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน 
8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอดิศร พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นายสมศักดิ์   เขตสมุทร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ป2563 ป2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 64,332,044.68 115,703,090.24 

เงินฝากสหกรณอื่น 3 400,162,503.54     460,161,198.12    

เงินลงทุนระยะสั้น 4 -                     30,000,000.00      

เงินใหกูยืมระยะสั้น 5 273,008,852.87     278,270,702.25    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6 9,960,985.73        10,206,476.88      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 747,464,386.82 894,341,467.49 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 1,369,175,050.48  1,163,036,433.26  

เงินใหกูยืมระยะยาว 5 1,289,908,838.22 1,369,400,540.59 

เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 604,172.09 740,508.93 

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 7 4,926,404.70 5,200,093.85 

เงินประกันใชไฟฟา 19,100.00            19,100.00           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,664,633,565.49 2,538,396,676.63 

รวมสินทรัพย 3,412,097,952.31 3,432,738,144.12 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย
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ป 2563 ป 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 8 - 125,000,000.00 

เงินรับฝาก 9 1,342,219,487.14     1,312,256,677.09   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10 833,629.00             1,167,872.58         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,343,053,116.14 1,438,424,549.67 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 11 14,612,612.67 11,594,610.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 14,612,612.67 11,594,610.00 

รวมหนี้สิน 1,357,665,728.81 1,450,019,159.67 

ทุนของสหกรณ

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ  10.00  บาท) 1,683,471,640.00 1,614,466,220.00

ทุนสํารอง 186,296,361.93 175,109,314.93

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 12 31,251,851.07         31,877,470.90       

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 13 40,638,510.30         50,228,375.20       

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 112,773,860.20       111,037,603.42      

รวมทุนของสหกรณ 2,054,432,223.50 1,982,718,984.45 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,412,097,952.31 3,432,738,144.12 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

วันที่ 13 มกราคม 2564

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและทุนของสหกรณ

(นายอดิศร  พรอมเทพ)

    ประธานกรรมการ

(นายสมบรูณ  เย็นเอง)

       เลขานุการ
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บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 64.91   114,042,429.00 66.75  

ดอกเบี้ยรับฝาก 15,845,350.13 9.84    17,964,377.93 10.51  

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 40,663,356.95 25.25   38,851,463.13 22.74  

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 161,061,702.14 100.00 170,858,270.06 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 29,148,588.10 18.10   33,860,149.05 19.82  

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 819,757.61 0.51    7,312,608.63 4.28    

      รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 29,968,345.71 18.61 41,172,757.68 24.10

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 131,093,356.43 81.39 129,685,512.38 75.90
บวก รายไดอื่น

คาธรรมเนียมแรกเขา 12,200.00 0.01    10,000.00 0.01    

คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ 6,300.00 0.00    8,500.00 0.00    

คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 189,720.27 0.12    171,800.10 0.10    

รายไดอื่น 10,100.02 0.01    17,401.25 0.01    

รวมรายไดอื่น 218,320.29 0.14 207,701.35 0.12
หัก   คาใชจายดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

เงินเดือนและคาจาง 6,694,268.40 4.16    6,407,473.36 3.75    

คาบําเหน็จเจาหนาที่ 1,177,000.00 0.73    887,120.00 0.52    

เงินชดเชยเจาหนาที่ลาออก 1,841,002.67 1.14    0.00 -      

คาครองชีพ 96,000.00 0.06    96,000.00 0.06    

คาประกันสังคม 119,134.00 0.07    133,539.56 0.08    

คาสวัสดิการเจาหนาที่ 80,000.00 0.05    80,000.00 0.05    

คาการศึกษาบุตร 98,340.00 0.06    96,556.25 0.06    

คารักษาพยาบาล (ครอบครัว) 230,935.00 0.14    250,147.75 0.15    

คาตรวจสุขภาพประจําป 1,040.00 0.00    750.00 0.00    

คาลวงเวลา 134,140.00 0.08    206,780.00 0.12    

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 202,141.84 0.13    125,834.68 0.07    

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15 0.17    273,689.15 0.16    

คาดูแลรักษาครุภัณฑ 59,795.13 0.04    106,922.49 0.06    

คาไฟฟา 160,620.45 0.10    173,684.75 0.10    

คาโทรศัพท 47,646.40 0.03    49,722.14 0.03    

คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 15,625.00 0.01    44,472.50 0.03    

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563

ป 2563 ป 2562
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563

บาท % บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 1,400,000.00 0.87    3,691,000.00 2.16    

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 177,400.00 0.11    216,700.00 0.13    

คารับรอง 21,925.00 0.01    37,407.00 0.02    

คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00 0.09    150,000.00 0.09    

คาใชจายในการประชุมใหญ 3,616,486.00 2.25    3,704,722.00 2.17    

คาไปรษณียากร 122,273.00 0.08    113,546.00 0.07    

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 56,158.68 0.03    57,041.80 0.03    

คาธรรมเนียมธนาคาร 30,878.00 0.02    44,415.27 0.03    

คาบริการรับ - สงเงินสด 118,750.00 0.07    120,000.00 0.07    

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ 462,000.00 0.29    464,000.00 0.27    

คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 76,900.00 0.05    120,900.00 0.07    

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00 0.06    90,000.00 0.05    

คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00 0.06    90,000.00 0.05    

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 91,199.00 0.06    251,202.45 0.15    

คาของใชสํานักงาน 267,421.50 0.17    261,028.66 0.15    

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 42,135.00 0.03    56,890.00 0.03    

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 12,097.42 0.01    1,815.79 0.00    

คาอบรมและสัมมนา 78,838.00 0.05    182,380.00 0.11    

คาใชจายศูนยประสานงานฌป. 45,728.00 0.03    29,066.00 0.02    

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 0.00 -      100,000.00 0.06    

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 301,517.88 0.19    34,441.94 0.02    

คาใชจายอื่น ๆ 54,731.00 0.03    106,360.77 0.06    

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 18,537,816.52 11.51 18,855,610.31 11.04

กําไรสุทธิ 112,773,860.20 70.02 111,037,603.42 64.99

ป 2563 ป 2562
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บาท % บาท %

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 64.91      114,042,429.00 66.75    

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 247,937.14 0.15        199,005.46 0.12     

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 15,597,412.99 9.68        17,765,372.47 10.40                    

รวมดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก 120,398,345.19 74.75      132,006,806.93 77.26    

รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 2,628,872.60 1.63        2,666,123.29 1.56     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยคม 234,641.10 0.15        234,000.00 0.14     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปตท. 200,547.95 0.12        200,000.00 0.12     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ช.การชาง 1,915,594.50 1.19        1,611,999.99 0.94     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 3,045,969.84 1.89        3,242,000.00 1.90     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.การบินไทย 36,936.98 0.02        756,000.00 0.44     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 3,671,030.14 2.28        3,661,000.09 2.14     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 612,673.98 0.38        611,000.00 0.36     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 155,424.66 0.10        155,000.01 0.09     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 1,292,597.25 0.80        1,266,000.00 0.74     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 388,060.27 0.24        387,000.00 0.23     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 1,592,526.55 0.99        2,061,160.28 1.21     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล 211,578.08 0.13        211,000.00 0.12     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 179,490.42 0.11        179,000.01 0.10     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 689,884.94 0.43        688,000.00 0.40     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 1,890,665.78 1.17        1,885,500.01 1.10     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 535,262.48 0.33        533,800.00 0.31     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 1,516,543.56 0.94        1,512,400.01 0.89     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบทาโกร 532,442.47 0.33        337,000.00 0.20     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 670,832.87 0.42        543,104.11 0.32     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 3,143,780.83 1.95        3,030,000.00 1.77     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 444,723.29 0.28        304,000.00 0.18     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 1,598,243.83 0.99        1,522,500.00 0.89     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2,083,191.78 1.29        2,077,500.00 1.22     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 1,822,315.40 1.13        1,922,928.18 1.13     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 1,822,315.40 1.13        1,922,928.18 1.13     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 1,134,082.19 0.70        831,452.20 0.49     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ดับปลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 928,249.32 0.58        446,005.48 0.26     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง 124,684.91 0.08        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล 1,097,698.63 0.68        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 237,328.77 0.15        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 57,328.77 0.04        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไออารพีซี 361,775.34 0.22        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ราช กรุป 20,736.99 0.01        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 20,616.44 0.01        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล 1,049,884.92 0.65        767,999.99 0.45     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร ธกส. -                    -         401,863.00 0.24     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 715,956.16 0.44        713,999.99 0.42     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร(สุขกันเถอะเรา) 27,068.48 0.02        358,136.99 0.21     

ผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 583,726.03 0.36        426,780.82 0.25     

ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ. 1,388,073.05 0.86        1,384,280.50 0.81     

รวมผลตอบแทนจากการลงทุน 40,663,356.95 25.25      38,851,463.13 22.74    

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 161,061,702.14 100.00    170,858,270.06 100.00  

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ป 2563 ป 2562
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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 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินสด 444.64 3,033.42

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 23,800.00 24,800.00

ออมทรัพย 64,307,800.04 115,675,256.82

รวม 64,332,044.68 115,703,090.24

3. เงินฝากสหกรณอื่น  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน 52,055.29 50,817.49

เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 10,448.25 10,380.63

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 180,000,000.00 220,000,000.00

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ  จํากัด 50,000,000.00 50,000,000.00

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 0.00 80,000,000.00

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 170,000,000.00 110,000,000.00

รวม 400,162,503.54 460,161,198.12

- เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 62,503.54 บาท และเงินฝากประเภทประจํา จํานวน 400,100,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

4. เงินลงทุน  ประกอบดวย

บาท บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. - 30,000,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - 30,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

- พันธบัตรรัฐบาล 71,836,000.00 70,000,000.00 31,521,000.00 30,000,000.00

- พันธบัตร ธกส. 0.00 0.00 20,012,000.00 20,000,000.00

- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 22,780,000.00 20,000,000.00 23,482,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 96,492,500.00 95,000,000.00 62,358,000.00 60,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยคม 5,072,000.00 5,000,000.00 5,211,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปตท. 5,141,500.00 5,000,000.00 5,217,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 92,518,000.00 90,000,000.00 103,737,000.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ช.การชาง 71,180,500.00 70,000,000.00 45,735,500.00 45,000,000.00

- หุนกู บมจ.การบินไทย 15,147,500.00 20,000,000.00 20,408,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 105,126,000.00 100,000,000.00 106,851,000.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 20,860,000.00 20,000,000.00 20,824,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 5,019,000.00 5,000,000.00 5,030,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 43,067,200.00 42,000,000.00 41,290,000.00 40,000,000.00

- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 10,339,000.00 10,000,000.00 10,297,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 39,779,600.00 38,000,000.00 69,561,200.00 68,000,000.00

- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล 5,361,500.00 5,000,000.00 5,605,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 5,264,000.00 5,000,000.00 5,310,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 21,062,000.00 20,000,000.00 21,028,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 52,684,500.00 50,000,000.00 53,311,500.00 50,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 17,146,200.00 17,000,000.00 17,205,700.00 17,000,000.00

- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 44,498,400.00 44,000,000.00 45,604,800.00 44,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบทาโกร 25,413,000.00 25,000,000.00 10,419,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 112,163,400.00 107,000,000.00 106,547,200.00 102,000,000.00

- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,844,000.00 20,000,000.00 21,182,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 25,386,500.00 25,000,000.00 10,380,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 61,909,500.00 60,000,000.00 46,995,000.00 45,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 67,520,000.00 65,000,000.00 67,138,000.00 65,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 1 48,305,427.60 44,777,000.00 51,449,226.40 47,762,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 2 47,691,982.70 44,777,000.00 50,742,348.80 47,762,000.00

- หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 30,222,000.00 30,000,000.00 31,851,000.00 30,000,000.00

- หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 34,556,300.00 34,000,000.00 19,448,400.00 19,000,000.00

- หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล 51,285,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 5,083,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 15,339,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 5,095,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.ไออารพีซี 30,777,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.ราช กรุป 5,171,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 5,055,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

รวม 1,342,192,510.30 1,301,554,000.00 1,135,752,375.20 1,085,524,000.00

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 40,638,510.30 50,228,375.20

รวม 1,342,192,510.30 1,135,752,375.20

ป  2563 ป  2562
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 26,118,500.00 26,118,500.00

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 1,000,000.00 1,000,000.00

- หุน บมจ.สหประกันชีวิต 200,000.00 200,000.00

รวม 27,418,500.00 27,418,500.00

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 435,959.82 134,441.94

รวม 26,982,540.18 27,284,058.06

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,369,175,050.48 1,163,036,433.26

รวมเงินลงทุน 1,369,175,050.48 1,193,036,433.26

คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน ขางตน เปนของ หุนชุมนุมออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด จํานวน 100,000.00 บาท และ 

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด จํานวน  335,959.82  บาท

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด อยูในระหวางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาธุรกิจฯ ที่มีระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563-2568)  ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีผลขาดทุนประจําป จํานวน 226,138,411.77 บาท รวมมีผลขาดทุนสะสม

251,969,863.94 บาท ไดคํานวณมูลคาเงินคาหุนที่จะจายคืนใหแกสมาชิกปรากฏวามูลคาหุนมีมูลคา  (664,040.18)  บาท ดังนั้นสหกรณฯ จึงตอง

จึงตองตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาตามขางตน

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 ม.ี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 44.777 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 44.777 ลานบาท

3) เงินลงทุน จํานวน 476.00 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 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

ป  2563 ป  2562

บาท บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย
  ขอผูกพัน (ตอ)

4) เงินลงทุน จํานวน 397.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

1. พันธบัตรรัฐบาล  จํานวน 30.00 ลานบาท 9. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 30.00 ลานบาท

2. หุนกู บจก.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น  จํานวน 19.00 ลานบาท 10. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 15.00 ลานบาท

3. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 38.00 ลานบาท  11. หุนกู บมจ.ช.การชาง  จํานวน 15.00 ลานบาท

4. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล  จํานวน 5.00 บาท 12. หุนกู บจก.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํานวน 30.00 ลานบาท

5. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ  จํานวน 20.00 ลานบาท  13. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  จํานวน 5.00 ลานบาท  

6. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 80.00 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอลเคมีคอล  จํานวน 50.00 ลานบาท  

7. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 40.00 ลานบาท  15. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  จํานวน 20.00 ลานบาท  

8. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 10.00 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

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 22,955,882.00 0.00 30,908,975.00 0.00

ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ 565,930.00 306,610.00 1,255,150.00 1,004,415.00

ลูกหนี้เงินกูสามัญ 248,022,570.25 1,279,137,639.79 245,557,655.25 1,361,440,506.78

ลูกหนี้เงินกูออมสิน 495,632.25 6,342,830.48 231,643.50 1,199,101.89

ลูกหนี้พนสภาพ 968,838.37 4,121,757.95 317,278.50 5,756,516.92

เงินใหกูยืม - สุทธิ 273,008,852.87 1,289,908,838.22 278,270,702.25 1,369,400,540.59

ในระหวางปคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไดมีมติใหความชวยเหลือตามมาตรการบรรเทา-

ความเดือดรอนอันเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดโรค โควิด-19  ดังนี้

- พักชําระหนี้เงินกูสามัญ พักชําระเฉพาะตนเงิน  สามารถพักชําระหนี้ ได 3 เดือน  ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม  2563

มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 884 ราย

6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ 29,319.00 25,502.00

ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ 325,627.39 761,961.65

ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ 578,060.54 1,335,050.65

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินวันออมแหงชาติ 0.00 426,780.82

ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ 8,927,978.80 7,557,181.76

คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา 100,000.00 100,000.00

รวม 9,960,985.73 10,206,476.88

บาท

ป  2562ป  2563

บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

สิทธิประโยชนในอาคารระหวางกอสราง -                      -                      

สิทธิประโยชนในอาคาร 4,926,404.70         5,200,093.85         

รวม 4,926,404.70         5,200,093.85         

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร สหกรณไดขอใชพื้นที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของอาคารโรงอาหารกรมประมง เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณ-

ออมทรัพยกรมประมง จํากัด และกรมประมงเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นั้น สหกรณ ฯ ไดทําการปรับปรุงและตอเติม-

อาคารและไดยายมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม  2562  สิทธิการใชประโยชนในอาคาร จํานวน 5,473,783.00 ตัดจายเปนเวลา 20 ป

ตั้งแตป 2561 ถึง 2582  ตัดจายปละ  273,689.15 บาท

8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น    ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) -                      55,000,000.00

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      70,000,000.00

รวม 0.00 125,000,000.00

ในป 2563

1) สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 8.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป

โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไมมียอดคงเหลือ

2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน 

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) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  วงเงิน 70.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลือ 100.00 ลานบาท ประกอบดวย

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  2563

9. เงินรับฝาก   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย 84,823,787.57 82,256,376.35

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,257,321,304.86 1,229,927,547.48

รวม 1,342,145,092.43 1,312,183,923.83

เงินรับฝาก - สหกรณอื่น

เงินรับฝากออมทรัพย 74,394.71 72,753.26

รวมเงินรับฝาก 1,342,219,487.14 1,312,256,677.09

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินปนผลคางจาย 1,553.50 1,553.50

เงินรอจายคืน 575,785.85 722,197.13

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 17,361.22 15,983.42

เงินประกันสังคมคางจาย 12,000.00 12,000.00

คาใชจายคางจาย 0.00 172,298.13

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 90,000.00 90,000.00

คาตรวจสอบกิจการคางจาย 90,000.00 90,000.00

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) 46,928.43 63,840.40

รวม 833,629.00 1,167,872.58

11. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 12,771,610.00 11,594,610.00 

สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่ 1,841,002.67 - 

รวม 14,612,612.67 11,594,610.00

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 13,558,780.17 14,169,200.00

ทุนสาธารณประโยชน 5,969,071.25 5,985,071.25

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 8,306,982.65 8,296,982.65

ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน 3,417,017.00 3,426,217.00

รวม 31,251,851.07 31,877,470.90

13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ยอดยกมาตนงวด 50,228,375.20 14,017,600.00

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด (9,589,864.90) 36,210,775.20

ยอดคงเหลือปลายงวด 40,638,510.30 50,228,375.20

14.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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ป 2563 ป 2562

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 112,773,860.20    111,037,603.42        

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 202,141.84          125,834.68             

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน 301,517.88          134,441.94             

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15          273,689.15             

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,177,000.00       887,120.00             

สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่เพิ่มขึ้น 1,841,002.67       -                        

คาใชจายคางจาย 180,000.00          364,298.13             

รายไดคางรับ (9,831,666.73)       (10,080,974.88)        

คาวัสดุสํานักงานใชไป 25,502.00            143,238.00             

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 106,943,047.01    102,885,250.44        

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน (95,875,367.00)     (111,709,018.00)       

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน 103,828,460.00    110,332,013.00        

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ (782,504,777.01)   (988,836,440.00)       

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ 856,220,824.20    1,086,940,336.10     

เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น 3,084,411.56       1,910,994.83           

เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน (29,319.00)           (25,502.00)              

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา -                        

เงินสดรับรายไดคางรับ 10,080,974.88      8,833,570.32           

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาใชจายคางจาย (352,298.13)         (276,207.83)            

เงินรอจายคืน (146,411.28)         (651,396.89)            

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) (16,911.97)           (57,489.00)              

ภาษีหัก ณ ที่จาย 1,377.80             (19,824.58)              

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 201,234,011.06    209,326,286.39        

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563
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ป 2563 ป 2562

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล (40,000,000.00)     -                        

เงินสดรับจากพันธบัตร ธกส. 20,000,000.00      -                        

เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม -                    (30,000,000.00)        

เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม 30,000,000.00      -                        

เงินสดจายซื้อหุนกู (242,000,000.00)   (74,000,000.00)        

เงินสดรับจากหุนกู 45,970,000.00      4,476,000.00           

เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร -                    (4,183,783.00)          

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (65,805.00)           (652,632.00)            

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (186,095,805.00)   (104,360,415.00)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูยืม -                    1,074,000,000.00     

เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม (125,000,000.00)   (1,254,000,000.00)    

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 389,638,031.03    374,338,753.14        

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (359,675,220.98)   (279,781,465.69)       

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00)           (30,000.00)              

เงินสดจายเงินปนผล (76,313,397.00)     (73,895,531.75)        

เงินสดจายเฉลี่ยคืน (15,806,751.25)     (15,555,766.50)        

เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (2,128,528.00)       (2,175,858.42)          

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 102,756,460.00    108,384,850.00        

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (33,751,040.00)     (27,830,760.00)        

เงินสดจายสมทบสรางอาคาร (9,200.00)            (5,473,783.00)          

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (26,000.00)           (62,000.00)              

เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว (6,162,300.00)       (4,146,500.00)          

ทุนสํารองเพิ่มขึ้น -                    5,473,783.00           

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (126,507,946.20)   (100,754,279.22)       

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (111,369,740.14)   4,211,592.17           

เงินสด ณ วันตนป 575,864,288.36    571,652,696.19        

เงินสด ณ วันสิ้นป 464,494,548.22    575,864,288.36        
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                         2.2 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563

ผูจัดการ            สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2563

                     เปนเงิน 112,773,860.20 บาท และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2563  ดังนี้

รายการ

1. ทุนสํารอง (ไมนอยกวา 10% ของกําไรสุทธ)ิ 11,277,386.02 10.00  11,187,047.00 10.08   

2. คาบํารุงสันนิบาต 30,000.00         0.03    30,000.00          0.03    

(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน  30,000 บาท)

3. เงินปนผล   4.70 76,559,761.00    67.89  4.90 76,313,397.00    68.72   

4. เงินเฉลี่ยคืน  14.75 15,290,103.75    13.56  14.00 15,806,751.25    14.23   

5. โบนัส เจาหนาที่และกรรมการ 2,086,316.41 1.85    2,128,528.00 1.92    

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00         0.01    10,000.00          0.01    

(ไมเกิน 2 %  ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)

7. ทุนสาธารณประโยชน 10,000.00         0.01    10,000.00          0.01    

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

8. สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 7,510,293.02     6.65    5,551,880.17     5.00
 (ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

รวม 112,773,860.20 100.00 111,037,603.42 100.00

                            

                                       จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563

มติที่ประชุม                               อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563  ตามที่เสนอ

25622563
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                         2.3  อนุมัติแผนงานการดําเนินงานและงบประมาณการรายจาย - รายได ประจําป 2564
ผูจัดการ                     ขอเสนอแผนงานการดําเนินงานและงบประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2564  ดังนี้

แผนงาน

แผนงาน ผลงาน ป 2564

1.  ทุนเรือนหุน 1,650,000,000.00  1,675,560,480.00 1,700,000,000.00 

2.  เงินรับฝากจากสมาชิก 1,350,000,000.00  1,334,217,533.51 1,400,000,000.00 

3 . เงินใหกูแกสมาชิก 1,700,000,000.00  1,534,419,023.08 1,600,000,000.00 

4.  การลงทุน/ เงินฝาก 1,650,000,000.00  1,681,654,000.00 1,700,000,000.00 

ป 2564

แผน ผล แผน

1. ประมาณการรายได

1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 120,000,000.00     104,552,995.06   110,000,000.00    - จากเงินใหสมาชิกกู

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก- ธนาคาร 160,000.00          247,937.14         300,000.00          - ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

                           - สหกรณอื่น 17,648,000.00      15,597,412.99     15,991,500.00        และดอกเบี้ยเงินฝากสกหรณอื่น

3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 38,000,000.00      40,663,856.95     40,000,000.00      - จากพันธบัตร ,หุนกู การถือหุน

4. คาธรรมเนียมแรกเขา 20,000.00            18,500.00           20,000.00            - สมาชิกและสมาชิกสมทบเขาใหม

5. รายไดอื่นๆ 17,000.00            9,600.02            17,000.00            - รายไดคาปรับ ฯลฯ

6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป. 150,000.00          189,720.27         200,000.00          - เปนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณฯ

รวมรายได 175,995,000.00   161,280,022.43  166,528,500.00  

2. ประมาณการรายจาย

    1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 34,500,000.00      29,148,588.10     32,000,000.00     

    2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 7,000,000.00        819,757.61         5,000,000.00       

    3. คาใชจายในการบริหาร 20,475,000.00      17,125,719.10     18,008,500.00     

    4. เงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 4,000,000.00        1,400,000.00       1,500,000.00       

    5. คาประกันอัคคีภัย 20,000.00            12,097.42           20,000.00           

รวมรายจาย 65,995,000.00     48,506,162.23    56,528,500.00    

กําไรสุทธิประมาณ 110,000,000.00   112,773,860.20  110,000,000.00  

                              

                                       จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม                         อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได  - รายจาย ประจําป 2564 ตามที่เสนอ

ป 2563

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2564

ป 2563

ประมาณการรายได -  รายจาย ประจําป 2564

รายการ หมายเหตุ

รายการ หมายเหตุ
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1 เงินเดือนและคาจาง

1.1 เงินเดือนและคาจาง 6,827,000.00      6,790,268.40      6,000,000.00      - เงินเดือนเจาหนาที่ 14 คน , คาครองชีพเจาหนาที่ 14 คน

1.2 เงินชดเชยเจาหนาที่ปลดเกษียณ 1,215,000.00      1,841,002.67      600,000.00         - เงินชดเชยคาจางเงินเดือนตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ

1.3 คาประกันสังคม 150,000.00        119,134.00        150,000.00         - เงินประกันสังคมของเจาหนาที่ 14 คน  ตาม พรบ.แรงงานและ

   สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป

1.4 คาบําเหน็จเจาหนาที่ 2,825,000.00      1,177,000.00      900,000.00         - เปนบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีที่เกษียณตามอายุงาน 1 คน

รวม 11,017,000.00  9,927,405.07   7,650,000.00   

2 คาตอบแทน

2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ 3,800,000.00      3,616,486.00      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        150,000.00         - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

2.3 คารับรอง 40,000.00          21,925.00          56,000.00          - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ

   และอื่นๆ

2.4 คาตอบแทนผูชวยเหลือ 90,000.00          76,900.00          90,000.00          -  คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ 

งานสหกรณ  -  คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

2.5 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 522,000.00        462,000.00        522,000.00         - คาตอบแทนผูทําหนาที่ตางๆ 

ใหสหกรณฯ 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        177,400.00        260,000.00         - ประธานคณะกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาสหกรณฯ,

ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ

จํานวน 700 บาท/ครั้ง

2.7 คาลวงเวลา 220,000.00        134,140.00        220,000.00         - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

2.8 คาการศึกษาบุตร 100,000.00        98,340.00          100,000.00         - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ

2.9 คาสวัสดิการเจาหนาที่ 80,000.00          80,000.00          70,000.00          - คาเครื่องแบบเจาหนาที่   จํานวน 14 คน
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2.10 คาตรวจสุขภาพประจําป 12,000.00          1,040.00            10,500.00          - คาตรวจสุขภาพเจาหนาที่ 14  คน ๆ ละ 750 บาท

2.11 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่ 320,000.00        230,935.00        280,000.00         - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 14 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 90,000.00          90,000.00          90,000.00          - คาตอบแทนใหผูตรวจสอบกิจการซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหทํา

หนาที่ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

รวม 5,774,000.00   5,229,166.00   5,738,500.00   

3 คาใชสอย

3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร 160,000.00        149,628.00        160,000.00         - เพื่อจายคา ON-LINE สงเงินคาหุน-คางวด  ประจําเดือน

 - คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร

 - คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร  (ATM)

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 80,000.00          56,158.68          80,000.00          - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ

3.3 คาไปรษณียากร 110,000.00        122,273.00        120,000.00         - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ 130,000.00        59,795.13          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 คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000.00          15,625.00          50,000.00          - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ

และสิ่งกอสราง  - เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา

3.6 คาอบรมและสัมมนา 350,000.00        78,838.00          350,000.00         - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาที่พัก คาอาหาร และอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา

กรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน

และโครงการสัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.7 คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก 150,000.00        42,135.00          150,000.00         -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ

คายานพาหนะ รองประธานกรรมการ, กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ  เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวม

ประชุม  อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.8  เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 4,000,000.00      1,400,000.00      1,500,000.00      -  เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม

3.9 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 20,000.00          12,097.42          20,000.00          - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ

3.10 คาใชจายในการดําเนินคดี 100,000.00        - 100,000.00         - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่สหกรณเปนผูฟองรอง หรือฟองรอง

   เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย
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3.11 คาใชจายอื่นๆ 150,000.00        54,731.00          150,000.00         -  เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร  หนังสือพิมพ  

    น้ําดื่ม  สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป. 50,000.00          45,728.00          50,000.00          -  เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด

รวม 5,350,000.00   2,037,009.23   2,860,000.00   

4 คาวัสดุ                                  

4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000.00        91,199.00          250,000.00         - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพตางๆ ไดแก ใบเสร็จพิเศษ  กระดาษสําหรับใชกับ

เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

4.2 คาของใชสํานักงาน 200,000.00        267,421.50        300,000.00         - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก  แฟมเอกสาร ปากกา  ดินสอ  ผาหมึก

คอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม 450,000.00      358,620.50      550,000.00     

5 คาสาธารณูปโภค

5.1 คาไฟฟา 200,000.00        160,620.45        200,000.00         - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ

5.2 คาโทรศัพท 50,000.00          47,646.40          50,000.00          - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท    คาโทรสารใชในสหกรณ

รวม 250,000.00      208,266.85      250,000.00     

6 จายดอกเบี้ยจาย

6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 34,500,000.00    29,148,588.10    32,000,000.00     -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ

6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น 7,000,000.00      819,757.61        5,000,000.00      -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู(P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย

6.3 ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน -                   301,517.88        -                   -  ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ธนกิจ จํากัด

รวม 41,500,000.00  30,269,863.59  37,000,000.00 

7

7.1 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร 1,504,000.00      65,805.00          2,000,000.00      - คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ เปนจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท

 - เคริ่องพิมพเลเซอร ขาวดํา Laser jet  1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน 15,000.00 บาท

 - เครื่องพิมพสมุดบัญชีเงินฝาก 1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน 50,000.00 บาท

 - เครื่องพิมพความเร็วสูง 1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน  420,000.00 บาท

 - เครื่องโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน 15,000.00 บาท

รวม 1,504,000.00   65,805.00       2,000,000.00   

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

8.1 คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน 150,000.00        202,141.84        200,000.00         - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี

8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 273,689.15        280,000.00         - เปนคาเสื่อมอาคารในทางบัญชี

รอตัดบัญชี

รวม 150,000.00       475,830.99       480,000.00      

65,995,000.00  48,506,162.23  56,528,500.00 

หมายเหต ุ                 รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน  ยกเวนหมวดครุภัณฑ
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอดิศร  พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นายสมบูรณ  เย็นเอง) 
เลขานุการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

 3.1	รายงานกิจการและผลดำาเนินงาน

	 	 ประจำาปี	2563
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2563 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ให
คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอท่ี
ประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 40
ประจําป 2563  ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2563  โดยสรุปดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงานในป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 
รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิม(ลด) 

 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

1. จํานวนสมาชิกสามัญ  4,786  ราย 4,774 ราย 12  ราย 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   521  ราย 494  ราย 27  ราย 

3. ทุนเรือนหุน  1,683,471,640.00 1,614,466,220.00 69,005,420.00 

4. เงินรับฝากจากสมาชิก  1,342,219,487.14 1,312,256,677.09 29,962,810.05 

5. เงินใหสมาชิกกูยืม 1,562,917,691.09 1,647,671,242.84 (84,753,551.75) 

6. เงินฝากธนาคารและเงนิฝากสหกรณอ่ืน 464,494,548.22 575,864,288.36 (111,369,740.14) 

7. เงินลงทุน 1,369,175,050.48 1,193,036,433.26 176,138,617.22 

8. รายได    

     8.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู  104,552,995.06 114,042,429.00 (9,489,433.94) 

     8.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  15,845,350.13 17,964,377.93 (2,119,027.80) 

     8.3 ผลตอบแทนจากการเงนิลงทนุ   40,663,356.95 38,851,463.13 1,811,893.82 

     8.4 รายไดอ่ืน  218,320.29 207,701.35 10,618.94 

รวมรายได 161,280,022.43 171,065,971.41 (9,785,948.98) 

9.  รายจาย    

     9.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก  29,148,588.10 33,860,149.05 (4,711,560.95) 

     9.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น   819,757.61 7,312,608.63 (6,492,851.02) 

     9.3 คาใชจายดําเนนิงาน   18,537,816.52 18,855,610.31 (317,793.79) 

รวมรายจาย 48,506,162.23 60,028,367.99 (11,522,205.76) 

10. กําไรสุทธ ิ 112,773,860.20 111,037,603.42 1,736,256.78 

11. สินทรัพย       

     11.1 สินทรัพยหมุนเวียน   747,464,386.82 894,341,467.49 (146,877,080.67) 

     11.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน   2,664,633,565.49 2,538,396,676.63 126,236,888.86 

รวมสินทรัพย 3,412,097,952.31 3,432,738,144.12 (20,640,191.81) 
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รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิม(ลด) 
 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

 12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

     12.1 หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 1,343,053,116.14 1,438,424,549.67 (95,371,433.53) 

     12.2 หนี้สินไมหมุนเวียน  (บาท) 14,612,612.67 11,594,610.00 3,018,002.67 

รวมหนี้สิน 1,357,665,728.81 1,450,019,159.67 (92,353,430.86) 

13.  ทุนของสหกรณ 2,054,432,223.50 1,982,718,984.45 71,713,239.05 

14.  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,412,097,952.31 3,432,738,144.12 (20,640,191.81) 
 

ผลการดําเนินงานในป 2563 

  จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณป 2563 กับ ป 2562 จะเห็นวา
สินทรัพย ลดลง จํานวน 20,640,191.81 บาท  คิดเปนรอยละ 0.06  ลูกหนี้เงินกูลดลง จํานวน 
84,753,551.75 บาท คิดเปนรอยละ 5.14 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืนลดลง
111,369,740.14 บาท คิดเปนรอยละ 19.34  เงินลงทุนลดลง จํานวน 176,138,617.22 บาท                 
คิดเปนรอยละ 14.76 
  หนี้สินและทุนของสหกรณ เพิ่มขึ้น เนื่องจากทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 71,713,239.05 บาท 
คิดเปนรอยละ 3.62 หนี้สินลดลง จํานวน  92,353,430.86 บาท คิดเปนรอยละ 6.37 ในหมวด
หนี้สินหมุนเวียนเงินรับฝากจะเพิ่มจากป 2562 จํานวน 29,926,810.05 บาท คิดเปนรอยละ 2.28    
และหมวดทุนของสหกรณทุนเรือนหุนเพิ่มจํานวน 69,005,420.00  บาท คิดเปนรอยละ 4.27 

ก.  การบริหารงานท่ัวไป 
     1.  สมาชิกสหกรณ 
  สหกรณฯ  มีสมาชิกในป 2563  จํานวน  5,307 คน  เปรียบเทียบกับป 2562  ดังนี้   

รายการ 
ป 2563 
(คน) 

ป 2562 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

  เขาใหม ลาออก เสียชีวิต โอนยาย 
1. สมาชิกสามัญ 4,786 4,774 12 123 73 36 2 
2. สมาชิกสมทบ 521 494 27 62 35 - - 

รวมสมาชิกทั้งหมด 5,307 5,268 39 185 108 36 2 
 

    2. ทุนเรือนหุน 
 สหกรณ มีทุนเรือนหุนรวมท้ังส้ิน  1,683,471,640  บาท ป 2563  เปรียบเทียบกับป 2562 ดังนี้ 
ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) ทุนเรือนหุน (บาท

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,651,276,880.00 1,588,528,410.00 62,748,470.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 32,194,760.00 25,937,810.00 6,256,950.00 - 

 ทุนเรือนหุนทั้งหมด 1,683,471,640.00 1,614,466,220.00 69,005,420.00 - 
 

 

 

รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิม(ลด) 
 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

 12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

     12.1 หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 1,343,053,116.14 1,438,424,549.67 (95,371,433.53) 

     12.2 หนี้สินไมหมุนเวียน  (บาท) 14,612,612.67 11,594,610.00 3,018,002.67 

รวมหนี้สิน 1,357,665,728.81 1,450,019,159.67 (92,353,430.86) 

13.  ทุนของสหกรณ 2,054,432,223.50 1,982,718,984.45 71,713,239.05 

14.  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,412,097,952.31 3,432,738,144.12 (20,640,191.81) 
 

ผลการดําเนินงานในป 2563 

  จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณป 2563 กับ ป 2562 จะเห็นวา
สินทรัพย ลดลง จํานวน 20,640,191.81 บาท  คิดเปนรอยละ 0.06  ลูกหนี้เงินกูลดลง จํานวน 
84,753,551.75 บาท คิดเปนรอยละ 5.14 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืนลดลง
111,369,740.14 บาท คิดเปนรอยละ 19.34  เงินลงทุนลดลง จํานวน 176,138,617.22 บาท                 
คิดเปนรอยละ 14.76 
  หนี้สินและทุนของสหกรณ เพิ่มขึ้น เนื่องจากทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 71,713,239.05 บาท 
คิดเปนรอยละ 3.62 หนี้สินลดลง จํานวน  92,353,430.86 บาท คิดเปนรอยละ 6.37 ในหมวด
หนี้สินหมุนเวียนเงินรับฝากจะเพิ่มจากป 2562 จํานวน 29,926,810.05 บาท คิดเปนรอยละ 2.28    
และหมวดทุนของสหกรณทุนเรือนหุนเพิ่มจํานวน 69,005,420.00  บาท คิดเปนรอยละ 4.27 

ก.  การบริหารงานท่ัวไป 
     1.  สมาชิกสหกรณ 
  สหกรณฯ  มีสมาชิกในป 2563  จํานวน  5,307 คน  เปรียบเทียบกับป 2562  ดังนี้   

รายการ 
ป 2563 
(คน) 

ป 2562 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

  เขาใหม ลาออก เสียชีวิต โอนยาย 
1. สมาชิกสามัญ 4,786 4,774 12 123 73 36 2 
2. สมาชิกสมทบ 521 494 27 62 35 - - 

รวมสมาชิกทั้งหมด 5,307 5,268 39 185 108 36 2 
 

    2. ทุนเรือนหุน 
 สหกรณ มีทุนเรือนหุนรวมท้ังส้ิน  1,683,471,640  บาท ป 2563  เปรียบเทียบกับป 2562 ดังนี้ 
ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) ทุนเรือนหุน (บาท

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,651,276,880.00 1,588,528,410.00 62,748,470.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 32,194,760.00 25,937,810.00 6,256,950.00 - 

 ทุนเรือนหุนทั้งหมด 1,683,471,640.00 1,614,466,220.00 69,005,420.00 - 
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3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน  
       มีเงินรับฝากรวมท้ังส้ิน  1,342,219,487.14 บาท  ป 2563  เปรียบเทียบกับป  2562 ดังนี้ 
ลําดับ รายการ ป 2563 

(บาท) 
ป 2562 
(บาท) 

เงินฝาก (บาท) 
(เพ่ิมขึ้น) 

1 เงินฝากออมทรัพย 84,823,787.57 82,256,376.35 2,567,411.22 
2 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1,257,321,304.86 1,229,927,547.48 27,393,757.38 
3 เงินฝากสหกรณอ่ืน 74,394.71 72,753.26 1,641.45 

 รวมเงินฝาก 1,342,219,487.14 1,312,256,677.09 29,962,810.05 

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีคร้ังแรก   
ไมนอยกวา 100 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 ตอป คิดดอกเบ้ียใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เปดบัญชีคร้ังแรกไมนอยกวา 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 ตอป ฝากคร้ังตอไปอยางนอย  
5,000 บาท คิดดอกเบ้ียใหทุกเดือน และทบดอกเบ้ียเปนตนเงินฝาก สมาชิกสามัญฝากเงินไดบัญชีละ
ไมเกนิ 20,000,000 บาท สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท  
 

4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2563  เปรียบเทียบกับป 2562  ดังนี้ 

รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิม/ลด 

1. เงินกูสามัญ (บุคคลคํ้าประกัน) 611,999,950.00 865,553,830.00 (253,553,880.00) 

2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุนคํ้าประกัน) 119,176,178.50 115,213,980.00 3,962,198.00 

3.  เงินกูสามัญ (สมทบ) 8,322,880.00 5,741,100.00 2,581,780.00 

4. เงินกูสามัญ (เพ่ือการศึกษา) 131,600.00 - 131,600.00 

5. เงินกูสามัญ (Covid-19) 35,229,000.00 - 35,229,000.00 

6. เงินกูฉุกเฉิน  95,875,367.00 111,709,018.00 (15,833,651.00) 

7. เงินกูกรณีพิเศษ 1,271,340.00 2,327,530.00 (1,056,190.00) 

8. คลินิกเงินกู 6,373,828.51 - 6,373,828.51 

รวมเปนเงิน 878,380,144.01 1,100,545,458.00 (222,165,315.99) 
 

 

 

 

 

 

 

3,962,198.50
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5.2  เงินลงทุน  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2563 

จํานวนเงิน 
ป 2562 

จํานวนเงิน 
 

เพ่ิม(ลด) 
เงินลงทุนระยะส้ัน   
1. ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. - 30,000,000.00 (30,000,000.00) 
เงินลงทุนระยะยาว    
1. พันธบัตรรัฐบาล 70,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 
2. พันธบัตร ธกส. - 20,000,000.00 (20,000,000.00) 
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
4. หุนกู บมจ.ปตท. 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
5. หุนกู บมจ. CPALL 95,000,000.00 60,000,000.00 35,000,000.00 
6. หุนกู บมจ.ไทยคม 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 90,000,000.00 100,000,000.00 (10,000,000.00) 
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง  70,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00 
9. หุนกู บมจ. การบินไทย  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
10. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  100,000,000.00 100,000,000.00 - 
11. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
12. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
13. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 42,000,000.00 40,000,000.00 2,000,000.00 
14. หุนกู  บมจ. BTSC   10,000,000.00 10,000,000.00 - 
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร  38,000,000.00 68,000,000.00 (30,000,000.00) 
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล  5,000,000.00 5,000,000.00 - 
17. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
18. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
19. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร 50,000,000.00 50,000,000.00 - 
20. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด 17,000,000.00 17,000,000.00 - 
21. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 44,000,000.00 44,000,000.00 - 
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 107,000,000000 102,000,000.00 5,000,000.00 
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 

26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 60,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 

27. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) 65,000,000.00 65,000,000.00 - 

28  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 44,777,000.00 47,762,000.00 (2,985,000.00) 

29  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 44,777,000.00 47,762,000.00 (2,985,000.00) 

30. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 30,000,000.00 30,000,000.00 - 
 

 

 

 

 

5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน (ภาคีบางเขน) 

         สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563   มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้ 

รายการ ป 2563 
จํานวนเงิน 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 444.64 3,033.42 (2,588.78) 

เงินฝากธนาคาร    

1. เงินฝากบัญชกีระแสรายวัน 23,800.00 24,800.00 (1,000.00) 

2. เงินฝากบัญชอีอมทรัพย 64,307,800.04 115,675,256.82 (51,367,456.78) 

รวม 64,332,044.68 115,703,090.24 (51,371,045.56) 

เงินฝากสหกรณอื่น    

1. สหกรณภาคีบางเขน 52,055.29 50,817.49 1,237.80 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 180,000,000.00 220,000,000.00 (40,000,000.00) 

3. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 50,000,000.00 50,000,000.00 - 

-4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด 170,000,000.00 110,000,000.00 60,000,000.00 

5. สอ.การประปานครหลวง - 80,000,000.00 (80,000,000.00) 

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,448.25 10,380.63 67.62 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 400,162,503.54 460,161,198.12 (39,998,694.58) 
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5.2  เงินลงทุน  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2563 

จํานวนเงิน 
ป 2562 

จํานวนเงิน 
 

เพ่ิม(ลด) 
เงินลงทุนระยะส้ัน   
1. ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. - 30,000,000.00 (30,000,000.00) 
เงินลงทุนระยะยาว    
1. พันธบัตรรัฐบาล 70,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 
2. พันธบัตร ธกส. - 20,000,000.00 (20,000,000.00) 
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
4. หุนกู บมจ.ปตท. 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
5. หุนกู บมจ. CPALL 95,000,000.00 60,000,000.00 35,000,000.00 
6. หุนกู บมจ.ไทยคม 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 90,000,000.00 100,000,000.00 (10,000,000.00) 
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง  70,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00 
9. หุนกู บมจ. การบินไทย  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
10. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  100,000,000.00 100,000,000.00 - 
11. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
12. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
13. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 42,000,000.00 40,000,000.00 2,000,000.00 
14. หุนกู  บมจ. BTSC   10,000,000.00 10,000,000.00 - 
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร  38,000,000.00 68,000,000.00 (30,000,000.00) 
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล  5,000,000.00 5,000,000.00 - 
17. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
18. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
19. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร 50,000,000.00 50,000,000.00 - 
20. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด 17,000,000.00 17,000,000.00 - 
21. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 44,000,000.00 44,000,000.00 - 
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 107,000,000000 102,000,000.00 5,000,000.00 
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 

26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 60,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 

27. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) 65,000,000.00 65,000,000.00 - 

28  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 44,777,000.00 47,762,000.00 (2,985,000.00) 

29  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 44,777,000.00 47,762,000.00 (2,985,000.00) 

30. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 30,000,000.00 30,000,000.00 - 
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รายการ 

ป 2563 
จํานวนเงิน 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 34,000,000.00 19,000,000.00 15,000,000.00 

32. หุนกู บมจ. พีพีที โกลบอล เคมีคอล 50,000,000.00 - 50,000,000.00 

33. หุนกู บมจ. ราชธานี ลิสซ่ิง 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

34. หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

35. หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจีดีเวลลอปเมนท 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

36. หุนกู บมจ. ไออารพีซี 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

37. หุนกู บมจ. ราชกรุป 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

38  หุนกู บมจ.  เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

รวม 1,301,554,000.00 1,115,524,000.00 186,030,000.00 

บวก  คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 40,638,510.30 50,228,375.20 (9,589,864.90) 

รวม 1,342,192,510.30 1,165,752,375.20 176,440,135.10 

32. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  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 จาํกัด 1,000,000.00 1,000,000.00 - 

รวมเปนเงิน 27,418,500.00 27,418,500.00 - 

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคาเงินลงทุน 435,959.82 134,441.94 301,517.88 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว 1,369,175,050.48 1,193,036,433.26 176,138,617.22 

6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 25623           
รวมเปนเงิน  161,280,022.43  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 114,042,429.00 (9,489,433.94) 
2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก 15,845,350.13 17,964,377.93 (2,119,027.80) 
3 รายไดจากการเงินลงทุน 40,663,356.95 38,851,463.13 1,811,893.82 
 รวม 161,061,702.14 170,858,270.06 (9,796,567.92) 
4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 18,500.00 18,500.00 - 
5 คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 189,720.27 171,800.10 17,920.17 
5 รายไดอ่ืนๆ 10,100.02 17,401.25 (7,301.23) 
 รวม 218,320.29 207,701.35 10,618.94 
 รวมรายไดเปนเงิน 161,280,022.43 171,065,971.41 (9,785,948.98) 
 

 

 

7. คาใชจายในการดําเนินงาน 
 สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2563  จํานวน  48,506,162.23  บาท  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 29,148,588.10 33,860,149.05 (4,711,560.95) 

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N) 819,757.61 7,312,608.63 (6,492,851.02) 

3 คาใชจายในการดําเนินงาน 18,537,816.52 18,855,610.31 (317,793.79) 

 รวมคาใชจายเปนเงิน 48,506,162.23 60,028,367.99 (11,522,205.76) 
 

 

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพสมาชิก 160,000.00 160,000.00 - 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 36,800.00 39,000.00 (2,200.00) 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 582,000.00 487,000.00 95,000.00 

4 จายเงินการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 22,000.00 23,000.00 (1,000.00) 

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 783,500.00 901,000.00 (117,550.00) 

 รวมเปนเงิน 1,584,300.00 1,610,000.00 (25,700.00) 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2560 - 2563 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 114,042,429.00 120,996,896.19 129,522,630.07 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 56,508,707.08 56,815,841.06 49,257,385.59 38,202,807.56 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 18,500.00 18,500.00 23,700.00 22,800.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 199,820.29 189,201.35 322,816.58 374,179.16 

 รวมรายได 161,280,022.43 171,065,971.41 170,600,798.36 168,122,416.79 

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 48,506,162.23 60,028,367.99 61,063,096.80 57,033,744.71 

 กําไรสุทธิ 112,773,860.20 111,037,603.42 109,537,701.56 111,088,672.08 
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7. คาใชจายในการดําเนินงาน 
 สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2563  จํานวน  48,506,162.23  บาท  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 29,148,588.10 33,860,149.05 (4,711,560.95) 

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N) 819,757.61 7,312,608.63 (6,492,851.02) 

3 คาใชจายในการดําเนินงาน 18,537,816.52 18,855,610.31 (317,793.79) 

 รวมคาใชจายเปนเงิน 48,506,162.23 60,028,367.99 (11,522,205.76) 
 

 

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพสมาชิก 160,000.00 160,000.00 - 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 36,800.00 39,000.00 (2,200.00) 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 582,000.00 487,000.00 95,000.00 
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ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2560 - 2563 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 114,042,429.00 120,996,896.19 129,522,630.07 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 56,508,707.08 56,815,841.06 49,257,385.59 38,202,807.56 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 18,500.00 18,500.00 23,700.00 22,800.00 
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ค. สิทธิประโยชนสําหรบัสมาชิกและกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 40  ไดอนุมัติ

จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563  ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563  เพื่อจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 326 ทุน เปนเงิน  783,500 บาท 
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) ดังนี้   

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 100 1,500 150,000.00 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 55 2,000 110,000.00 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 72 2,500 180,000.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 6 3,000 18,000.00 
5. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี) 93 3,500 325,500.00 

รวมเปนเงิน 326  783,500.00 
 

2.  การจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 
     ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพ่ือ
จายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพื่อจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 119 คน เปนเงิน 
582,000 บาท (หาแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้ 
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 3 คนๆละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 9,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 7 คนๆละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 28,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 25 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก                
จํานวน 109 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 545,000 บาท  

  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล 
บํารุงการศาสนา รวมเปนเงิน 22,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4. การจายเงินคาพวงหรีด 
      ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงิน คาพวงหรีด                     
เพ่ือแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 37 ราย เปนเงิน  36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 

           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพื่อจายเงินเปน  คาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 32 ราย เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2563 
      ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณ
ประจําป และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
จํานวน 32 ราย  รวมเปนเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดยจายเงินงบประมาณเปนเงิน
จํานวน 1,400,000 บาท (หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน)และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
เปนเงินจํานวน 4,600,000 บาท (ส่ีลานหกแสนบาทถวน) 

จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือในป 2563                 

กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบ้ียประกัน 780 บาท / 100,000 บาท/ ป 
และมีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 7 ราย รวมเปนเงิน 3,100,000.00 บาท (สามลานหนึ่งแสนบาทถวน) 
ดังนี ้

1 นายสุริยะ แพงดี จํานวนเงิน 500,000  บาท 

2 นายอเนก นิจจอหอ จํานวนเงิน 500,000  บาท 

3 นายประดิษฐ มีมงคล จํานวนเงิน 200,000  บาท 

4 นายสมควร ราชกิจ (จินกระวีร) จํานวนเงิน 500,000  บาท 

5 นางภัทรภรณ อนุอัน จํานวนเงิน 500,000  บาท 

6 นายละออง อันประเสริฐ จํานวนเงิน 300,000  บาท 

7 นายสุทธิศักดิ์ ทองขาว จํานวนเงิน 600,000 บาท 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพี่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................. 
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 4. การจายเงินคาพวงหรีด 
      ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงิน คาพวงหรีด                     
เพ่ือแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 37 ราย เปนเงิน  36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 

           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพื่อจายเงินเปน  คาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 32 ราย เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2563 
      ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณ
ประจําป และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
จํานวน 32 ราย  รวมเปนเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดยจายเงินงบประมาณเปนเงิน
จํานวน 1,400,000 บาท (หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน)และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
เปนเงินจํานวน 4,600,000 บาท (ส่ีลานหกแสนบาทถวน) 

จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพ่ือคุมครองสินเชื่อในป 2563                 

กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบ้ียประกัน 780 บาท / 100,000 บาท/ ป 
และมีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 7 ราย รวมเปนเงิน 3,100,000.00 บาท (สามลานหนึ่งแสนบาทถวน) 
ดังนี ้

1 นายสุริยะ แพงดี จํานวนเงิน 500,000  บาท 

2 นายอเนก นิจจอหอ จํานวนเงิน 500,000  บาท 

3 นายประดิษฐ มีมงคล จํานวนเงิน 200,000  บาท 

4 นายสมควร ราชกิจ (จินกระวีร) จํานวนเงิน 500,000  บาท 

5 นางภัทรภรณ อนุอัน จํานวนเงิน 500,000  บาท 

6 นายละออง อันประเสริฐ จํานวนเงิน 300,000  บาท 

7 นายสุทธิศักดิ์ ทองขาว จํานวนเงิน 600,000 บาท 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพี่อทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

	 3.2	รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

	 	 ประจำาปี	2563
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 3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 
ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 13  กุมภาพันธ 2563  
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2563 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2563   (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 
ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 13  กุมภาพันธ 2563  
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2563 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2563   (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
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บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 

  
 รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จาํกัด 
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562  เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเลอืกตัง้ใหขาพเจาเปน ผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สหกรณ) สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งขาพเจาและคณะ 
ผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดาํเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลวน้ัน 
ในโอกาสน้ีขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2563 โดยสรุปดังตอไปน้ี 

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2562 และฉบับแกไข พ.ศ. 2563 
ตามขอบังคับของสหกรณ ระเบียบ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญ และมติคณะกรรมการดําเนินการ 

1.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานการจัดทําบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสารหลักฐานตางๆ ตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงระเบียบและคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

1.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของสหกรณ 

2.ขอบเขตของการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนด 
2.5 ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานดานตางๆ ของเจาหนาท่ีสหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการ ตามท่ี

กําหนดใหเปนไปตามขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติท่ีประชุม 

3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

3.1 ผลการดําเนินงาน 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกเมื่อตนป 5,268 คน ระหวางปมีสมาชิกสมัครเพ่ิมข้ึน 185 คน สมาชิก
ลดลง 147 คน คิดเปนสมาชิกเพ่ิมข้ึนสุทธิ 38 คน ทําใหสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นป (31 ธันวาคม 2563) จํานวน 5,306 คน 
โดยแยกเปนสมาชิกสามัญ 4,785 คน และสมาชิกสมทบ 521 คน 

ณ วันสิ้นป สหกรณมีทุนดําเนินงานท้ังสิ้น 3,412,097,952.31 บาท ในรอบปบัญชี สหกรณมีรายได ท้ังสิ้น 
161,280,022.43 บาท คาใชจายท้ังสิ้น 48,506,162.23 บาท กําไรสุทธิ 112,773,860.20 บาท กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปกอน 
1,736,256.78 บาท คิดเปนรอยละ 1.56  

สหกรณมีการกําหนดประมาณการรายไดและรายจายไวชัดเจน ผลการดําเนินงานมีรายไดต่ํากวาประมาณการ 14.71 
ลานบาท รายจายต่ํากวาประมาณการ 17.49 ลานบาท สงผลใหมีกําไรสุทธิสูงกวาประมาณการ 2.77 ลานบาท 

การบริหารงานดานตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ และมติคณะกรรมการดําเนินการ 
ท้ังน้ีสหกรณมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ีของสหกรณมีการบริหารงานอยาง
เต็มความสามารถ เรงรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใสติดตามงานเปนอยางดี 
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 3.2 ดานการเงิน 

สหกรณมียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปบัญชี 444.64 บาท ถูกตองตรงตามบัญชีและอยูภายในวงเงินเก็บรักษาเงินสด 
10,000 บาทตอวัน เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

3.2.1) เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป 64,332,044.68 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจงยอดของ
ธนาคาร สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไวในท่ีปลอดภยั ประกอบดวย 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย          64,307800.04  บาท 
 บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน               23,800.00  บาท 
     รวมเงินฝากธนาคาร      64,331,600.04  บาท 

3.2.2) เงินฝากสหกรณอ่ืน ณ วันสิ้นป 400,162,503.54 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจงยอดของ
สหกรณอ่ืน สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณอ่ืนไวในท่ีปลอดภัย ประกอบดวย 

เงินฝากออมทรัพย - สหกรณภาคบีางเขน             52,055.29  บาท 
เงินฝากออมทรัพย - ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด            10,488.25  บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด     180,000,000.00 บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด           100,000.00  บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด      50,000,000.00  บาท 
เงินฝากประจํา - สหกรณออมทรพัยตํารวจแหงชาติ จํากัด       170,000,00.00  บาท 
    รวมเงินฝากสหกรณอ่ืน     400,162,503.54  บาท 

3.3 ดานการบัญชี 
สหกรณมีการจัดทําบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป การบันทึกบัญชีมีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

ครบถวนถูกตอง มกีารตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหรายการทางบัญชี การสอบยันกับแผนกตางๆ การประมวลผลและจัดทํา
รายงานทันตอเหตุการณ 

3.4 ดานการประมวลผล 
สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก ระบบสินเช่ือ และระบบ

บัญชี  ซึ่งไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย มาตรฐานข้ันต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดให
สหกรณตองเตรียมมาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  จากการ
ตรวจสอบพบวาสหกรณมีมาตรการในการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ 

3.5 ดานการบริหารสินเชื่อ 
3.5.1 ในระหวางปสหกรณใหสินเช่ือแกสมาชิก ดังตอไปน้ี 
 เงินกูฉุกเฉิน   จํานวน 1,677 สัญญา จํานวนเงิน     95,875,367.00 บาท 
 เงินกูสามัญ  จํานวน 1,361 สัญญา จํานวนเงิน   739,630,608.50 บาท 
 เงินกูกรณพิีเศษ  จํานวน     18 สัญญา จํานวนเงิน       1,271,340.00 บาท 
 เงินกูออมสิน  จํานวน      8 สัญญา จํานวนเงิน       6,373,828.51 บาท 
 เงินกูกรณีโควิด  จํานวน   203 สัญญา จํานวนเงิน     35,229,000.00 บาท 
  รวม            3,267 สัญญา                878,380,144.01 บาท 

ปริมาณเงินใหกูแกสมาชิก ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 222,165,313.99 
บาท คิดเปนรอยละ 20.19  การพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาโดยถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.5.2 ในระหวางปสหกรณไมมีลกูหน้ีไมกอใหเกิดรายไดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดช้ันคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 จึงไมมีการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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 3.6 ดานการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ดังตอไปน้ี 

เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด 

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

1) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล  ราคาทุน  95.00  ลานบาท :- 
1.1) CPALL218B    22 ส.ค. 57    22 ส.ค. 64      10.00     4.75%      A 
1.2) CPALL226A    30 มิ.ย. 58    30 มิ.ย. 65      20.00     4.10%      A 
1.3) CPALL238A    26 ส.ค. 59    26 ส.ค. 66      20.00     3.25%      A 
1.4) CPALL22NA    30 พ.ย. 60    30 พ.ย. 65      10.00     3.10%      A+ 
1.5) CPALL305A    13 พ.ค. 63    13 พ.ค. 73        5.00     3.29%      A+ 
1.6) CPALL305B    29 ก.ย. 63    13 พ.ค. 73      30.00     3.40%      A+ 
 

2) หุนกู บมจ. ไทยคม  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
2.1) THCOM21OB    02 ต.ค. 57    02 ต.ค. 64        5.00     4.68%    BBB+ 
 

3) หุนกู บมจ. ปตท.  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
3.1) PTTC21NA    15 ธ.ค. 57    15 พ.ย. 64        5.00     4.00%    AAA 
 

4) หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร  ราคาทุน  90.00  ลานบาท :- 
4.1) CPF244A    12 เม.ย. 59    12 เม.ย. 67      10.00     3.11%      A+ 
4.2) CPF251A    24 ม.ค. 61    24 ม.ค. 68      20.00     3.05%      A+ 
4.3) CPF281A    24 ม.ค. 61    24 ม.ค. 71      20.00     3.60%      A+ 
4.4) CPF225A    15 พ.ย. 61    15 พ.ค. 65      40.00     3.20%      A+ 
 

5) หุนกู บมจ. ช.การชาง  ราคาทุน  70.00  ลานบาท :- 
5.1) CK247A     08 ก.ค. 59    08 ก.ค. 67      10.00     3.51%      A 
5.2) CK245A     26 พ.ค. 60    26 พ.ค. 67      20.00     3.80%      A 
5.3) CK25NA     03 พ.ย. 60    03 พ.ย. 68      15.00     3.34%      A 
5.4) CK258A     14 ส.ค. 63    14 ส.ค. 68      25.00     3.12%      A 
 

6) หุนกู บมจ. การบินไทย  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
6.1) THAI209A    30 ก.ย. 58    30 ก.ย. 63        5.00     4.14%    #N/A 
6.2) THAI23DA    23 ธ.ค. 59    23 ธ.ค. 66      15.00     3.66%    #N/A 
 

7) หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย  ราคาทุน  100.00  ลานบาท :- 
7.1) KTC22NA    11 พ.ย. 58    11 พ.ย. 64      15.00     3.68%      A+ 
7.2) KTC26NA    30 พ.ย. 59    27 พ.ย. 69      35.00     4.00%      A+ 
7.3) KTC26DA    29 ธ.ค. 59    29 ธ.ค. 69      20.00     4.00%      A+ 
7.4) KTC224A    05 เม.ย.60   05 เม.ย. 65      30.00     3.03%      A+ 
 

8) หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
8.1) SCCC244A    29 เม.ย. 59    29 เม.ย. 67      10.00     2.46%      A 
8.2) SCCC245A    09 พ.ค. 60    09 พ.ค. 67      10.00     3.65%      A 
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 เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

9) หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
9.1) STA215A    18 พ.ค. 59    18 พ.ค. 64        5.00     3.10%      A- 
 

10)  หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ราคาทุน  42.00  ลานบาท :- 
10.1) CPFTH237A    15 ก.ค. 59    15 ก.ค. 66      20.00    3.09%      A+ 
10.2) CPFTH245A    24 พ.ค. 61    24 พ.ค. 67      20.00    3.24%      A+ 
10.3) CPFTH252A    20 ส.ค. 63    20 ก.พ. 68       2.00     3.15%      A+ 
 

11)  หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  ราคาทุน  10.00 ลานบาท :- 
11.1) BTSC26NA    10 พ.ย. 59    10 พ.ย. 69      10.00     3.87%      A 
 

12)  หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร  ราคาทุน  38.00  ลานบาท :- 
12.1) BJC25DA     08 ธ.ค. 59    08 ธ.ค. 68      23.00     4.09%      A+ 
12.2) BJC233A     21 มี.ค. 62    24 มี.ค. 66        5.00     3.20%      A+ 
12.3) BJC259A     05 ก.ย. 62    07 ก.ย. 68      10.00     2.86%      A+ 
 

13)  หุนกู บจ. นํ้าตาลมิตรผล  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
13.1) MPSC26DA    28 ธ.ค. 59    28 ธ.ค. 69        5.00     4.22%      A+ 
 

14)  หุนกู บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
14.1) TU241A     19 ม.ค. 60    16 ม.ค. 67        5.00     3.58%      A+ 
 

15)  หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
15.1) SPI242A     09 ก.พ. 60    09 ก.พ. 67      20.00     3.44%      AA 
 

16)  หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร ราคาทุน  50  ลานบาท :- 
16.1) IVL225A     04 พ.ค. 60    04 พ.ค. 65        5.00     3.24%      AA- 
16.2) IVL286A     08 มิ.ย. 61    08 มิ.ย. 71      45.00     3.83%      AA- 
 

17) หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  ราคาทุน  17.00  ลานบาท :- 
17.1) BEC225A     31 พ.ค. 60    31 พ.ค. 65      17.00     3.14%     BBB 
 

18)  หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  ราคาทุน  44.00  ลานบาท :- 
18.1) BAM226A    23 มิ.ย. 60    23 มิ.ย. 65        4.00     3.41%       A- 
18.2) BAM239A    08 ก.ย. 60    08 ก.ย. 66      40.00     3.44%       A- 
 

19)  หุนกู บมจ.เบทาโกร  ราคาทุน  25.00 ลานบาท :- 
19.1) BTG247A     21 ก.ค. 60    21 ก.ค. 67      10.00     3.37%       A- 
19.2) BTG258A     11 ส.ค. 63    11 ส.ค. 68      15.00     3.31%       A- 
 

20)  หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  ราคาทุน  107  ลานบาท :- 
20.1) SCC248A     30 ส.ค. 60    30 ส.ค. 67    100.00     2.97%     A+ 
20.2) SCC224A     20 เม.ย. 61    01 เม.ย. 65       2.00     3.00%     A+ 
20.3) SCC244A     01 เม.ย. 63    01 เม.ย 67       5.00     2.80%     A+ 
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 เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

21)  หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
21.1) BEM249A    07 ก.ย. 60    07 ก.ย. 67      10.00     3.10%      A 
21.2) BEM265A    09 พ.ค. 62    09 พ.ค. 69      10.00     3.59%      A 
 

22)  หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  ราคาทุน  25.00  ลานบาท :- 
22.1) AMATA24OA    05 ต.ค. 60    05 ต.ค. 67      10.00     3.04%      A- 
22.2) AMATA27OA    01 ต.ค. 63    01 ต.ค. 70      15.00     3.70%      A- 
 

23)  หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส  ราคาทุน  60.00  ลานบาท :- 
23.1) BTSG27DA    26 ธ.ค. 60    26 ธ.ค. 70      15.00     3.65%      A 
23.2) BTSG239A    07 ก.ย. 61    07 ก.ย. 66      30.00     3.25%      A 
23.3) BTSG27NA    06 พ.ย. 63    06 พ.ย. 70      15.00     3.11%      A 
 

24)  หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  ราคาทุน  65.00  ลานบาท :- 
24.1) TBEV253A    15 มี.ค. 61    22 มี.ค. 68      50.00     3.15%     AA 
24.2) TBEV239A    19 ก.ย. 61    19 ก.ย. 66      15.00     3.35%     AA 
 

25)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1  ราคาทุน  44.78  ลานบาท :- 
25.1) BIPA335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      44.78     3.95%      A- 
 

26)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1  ราคาทุน  44.78  ลานบาท :- 
26.1) BIPB335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      44.78     3.95%      A- 
 

27)  หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 
27.1) MINT243A    29 มี.ค. 62    29 มี.ค. 67      30.00     3.60%      A 
 

28) หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ  ราคาทุน  34.00  ลานบาท :- 
28.1) WHA244A    24 เม.ย. 62    24 เม.ย. 67      19.00     3.40%      A- 
28.2) WHA247B    03 ก.ค. 63    03 ก.ค. 67      15.00     3.75%      A- 
 

29) หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล  ราคาทุน  50.00  ลานบาท :- 
29.1) PTTGC304A    08 เม.ย. 63    08 เม.ย.73      50.00     2.99%    AA+ 
 

30) หุนกู บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
30.1) THANI274A    30 เม.ย. 63    30 เม.ย.70        5.00     3.70%     A- 
 

31) หุนกู บมจ. พลังงานบรสิุทธ์ิ  ราคาทุน  15.00  ลานบาท :- 
31.1) EA257A     10 ก.ค. 63    10 ก.ค. 68      15.00     3.30%     A- 
 

32) หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท  ราคาทุน  5.00 ลานบาท:- 
32.1) GULF258A    19 ส.ค. 63    19 ส.ค. 68        5.00     3.10%     A- 
 

33) หุนกู บมจ. ไออารพีซี  ราคาทุน  30.00  ลานบาท:- 
33.1) IRPCA309A    11 ก.ย. 63    11 ก.ย. 73      30.00     3.93%     A- 
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          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

34) หุนกู บมจ. ราช กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
34.1) RATCH30NA     04 พ.ย. 63    04 พ.ย. 73        5.00     2.61%      AAA 
 

35) หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
35.1) HMC25NA     19 พ.ย. 63    19 พ.ย. 68        5.00     3.50%     A- 

 

รวมหุนกู                1,211.55  ลานบาท 

 
1) พันธบัตร กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2560  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 

1.1) SB23DA     13 ธ.ค. 59    13 ธ.ค. 66      30.00     2.56%    ไมระบุ 
 

2) พันธบัตร ออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน  ราคาทุน  40.00  ลานบาท :- 
2.1) SB278A     08 ก.ย. 63    26 ก.ย. 70      40.00     2.22%    ไมระบุ 
 

3) พันธบัตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
3.1) EGAT336A    29 มิ.ย. 61    29 มิ.ย. 76      20.00     3.57%    AAA 

 

รวมพันธบัตร         90.00  ลานบาท 
รวมเงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด   1,301.55  ลานบาท 
(ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน จํานวน         40.64  ลานบาท) 
 

เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 

1) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ราคาทุน 26,118,500.00  บาท 
2) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ราคาทุน      100,000.00  บาท 
3) หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด  ราคาทุน    1,000,000.00  บาท 
4) หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด  ราคาทุน      200,000.00  บาท 

รวมเงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด  27,418,500.00  บาท 
 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาหุน 

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด       100,000.00  บาท 
- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด         335,959.82  บาท 

รวมคาเผื่อการปรับมูลคาหุน         435,959.82  บาท 
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด-สุทธิ 26,982,540.18  บาท 
 

 รวมเงินลงทุน          1,328,536,540.18  บาท 
 

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใชถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปนตนไป ทําให ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2563 มูลคาหุนของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีมูลคาหุนละ 664,040.18 บาท สหกรณฯ จะตั้งคาเผื่อการปรับมูลคา
หุน เพียงหุนละ 335,959.82 บาท 

งบการเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ณ วันสิ้นงวดบัญชีวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 คํานวณ
มูลคาตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกได (3,973.82) บาท ไมมีมูลคาหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิก  
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สหกรณจึงคาเผื่อการปรับมูลคาหุนดังกลาว ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี กษ 0404/ว53 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในสหกรณอ่ืน  

ขอ 1 กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนสหกรณแลว ปรากฏวามูลคาหุนของสหกรณท่ีนําเงินไปลงทุนลดลงต่ํากวามุล
คาท่ีระบุไวในขอบังคับของสหกรณน้ัน หรือลดลงจนกระท่ังมูลคาหุนติดลบใหรับรูผลขาดทุนเทากับจํานวนมูลคาท่ีลดลง 

การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558  มีการบันทึกบัญชีและ
รายงานทางการเงินเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

3.7 ดานเงินรับฝาก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนคงเหลือ ดังตอไปน้ี 

1) เงินรับฝากออมทรัพย   5,252 บัญชี      84,823,787.57 บาท 
2) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ     896 บัญชี  1,257,321,304.86 บาท 
3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอ่ืน        6 บัญชี            74,394.71 บาท 

 

รวมเงินรับฝาก   1,342,219,487.14 บาท 

การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนเปนไปตามระเบียบ วาดวยการรับฝากเงิน จํานวนเงินรับฝากคงเหลือ 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน 29,962,810.05 บาท คิดเปนรอยละ 2.28 ในขณะท่ีปริมาณการรับฝากเงินตลอดปเพ่ิมข้ึนจากปกอน 
15,299,274.89 บาท คิดเปนรอยละ 4.09 

 

3.8 ดานเงินกูยืม 

สหกรณมีวงเงินกูยืม ดังน้ี  

1) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูรวมตาม
สัญญาวงเงินสินเช่ือ จํานวนเงิน 500.00 ลานบาท แบงเปน วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋ว
สัญญาใชเงินระยะสั้น จํานวน 492.00 ลานบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

2) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูตามสัญญาวงเงินสินเช่ือ จํานวน 499.50 ลาน
บาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

ในระหวางป 2563 สหกรณไมมีการใชวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร แตมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น และไดจาย
ชําระแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไมมียอดคงเหลือ 

การกูยืมเงินดังกลาวอยูภายใตวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

3.9 ดานการบริหารงานทุน 

สหกรณระดมทุนจากสมาชิกโดยการใหสมาชิกซื้อหุนของสหกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีทุนท่ีไดรับ
จากสมาชิก คงเหลือ 1,614,466,220 บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนท่ีไดรับจากสมาชิก คงเหลือ 
1,683,471,640 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 69,005,420 บาท คิดเปนรอยละ 4.27 การเก็บเงินคาหุน จายคืนเงินคาหุน ใน
ระหวางปเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

สหกรณมีทุนสํารองท่ีไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิของแตละปซึ่งเปนไปตาม พรบ.สหกรณ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 
186,296,361.93 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 11,1187,047 บาท คิดเปนรอยละ 6.39  
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สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 31,877,470.90 บาท และ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ คงเหลือ 31,251,851.07 บาท ลดลงจาก             
ปกอน 625,619.83 บาท คิดเปนรอยละ 1.96 โดยไดรับการจัดสรรจากท่ีประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

สหกรณมีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตางระหวางราคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 กับราคาทุน ณ วันท่ีลงทุน โดยเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน  50,228,375.20  บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน 40,638,510.30 บาท ลดลงจากปกอน 9,589,864.90 บาท 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากราคายุติธรรมของหุนกูลดลง 

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 สหกรณลงทุนเพ่ิมข้ึนในหุนกู 242.00 ลานบาท ระหวางปมีการไถ
ถอนตามกําหนด ของหุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 10.00 ลานบาท หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 30.00 ลานบาท และ
การทะยอยคืนมูลคาหุนของ บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํานวน 2,985,000.00 บาท และบมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 
จํานวน 2,985,000.00 บาท รวมไถถอนท้ังหมด 45,970,000.00 บาท รวมเงินลงทุนในหุนกูคงเหลือ 1,211,554,000.00 
ลานบาท  สวนพันธบัตร มียอดยกมาจากป 2562 จํานวน 70.00 ลานบาท มีพันธบัตร ธ.ก.ส. รุนสุขกันเถอะเรา 20.00 ลานบาท 
ครบอายุในป 2563 และมีการลงทุนเพ่ิมในพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุนกาวไปดวยกัน 40.00 ลานบาท รวมเงินลงทุนใน
พันธบัตรคงเหลือ 90.00 ลานบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตองตามท่ีควร เมื่อเปรียบเทียบกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนตามจํานวน
หุนกูท่ีลงทุนในแตละป จะเปนดังน้ี  

                        กําไรท่ียังไมเกิดข้ึน    
รายการ     ลานบาท      ป 2563 (บาท)       ป 2562 (บาท) เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (บาท) 

หุนกูท่ีลงทุนในป 2557       20.00     422,500.00       907,500.00     (485,000.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2558       40.00   1,107,000.00     1,951,500.00     (844,500.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2559     183.00   3,072,600.00     9,893,700.00  (6,821,100.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2560     321.00 10,378,100.00   11,783,000.00  (1,404,900.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2561     331.55 15,410,810.30   17,182,275.20  (1,771,464.90) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2562       74.00   1,615,300.00     3,495,400.00  (1,880,100.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2563     242.00   4,016,200.00              -           4,016,200.00 
   รวมหุนกู    1,211.55 36,022,510.30   45,213,375.20  (9,190,864.90) 

 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2558        0.00    0.00          12,000.00      (12,000.00) 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2559      30.00   1,836,000.00      1,521,000.00      315,000.00 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2561      20.00   2,780,000.00      3,482,000.00     (702,000.00) 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2563      40.00               0.00               -                       0.00 
   รวมพันธบัตร       90.00   4,616,000.00       5,015,000.00    (399,000.00) 
   รวมหุนกูและพันธบัตร  1,301.55 40,638,510.30         50,228,375.20  (9,589,864.90) 

จากตารางขางตน กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกูท่ีลงทุนในป 2557 ซึ่งยังคงถือตอมาในป 2563 มีจํานวนลดลง 
485,000.00 บาท  หุนกูท่ีลงทุนในป 2558 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 844,500.00 บาท  หุนกูท่ีลงทุนในป 2559 มีกําไร                 
ท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 6,821,100.00 บาท หุนกูท่ีลงทุนในป 2560 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 1,404,900.00 บาท หุนกูท่ี
ลงทุนในป 2561 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 1,771,464.90 บาท หุนกูท่ีลงทุนในป 2562 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 
1,880,100.00 บาท และหุนกูท่ีลงทุนในป 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน 4,016,200 บาท รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกู                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 36,022,510.30 บาท ลดลง 9,190,864.90 บาท คิดเปนรอยละ 20.33 
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บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
  

สวนพันธบัตร มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของพันธบัตรท่ีลงทุนในป 2558 ลดลง 12,000.00 บาท พันธบัตรท่ีลงทุนในป 
2559 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน 315,000.00 บาท และพันธบัตรท่ีลงทุนในป 2561 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 
702,000.00 บาท รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของพันธบัตร จํานวน 4,616,000.00 บาท ลดลง 399,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 
7.96   รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังหมด (หุนกูและพันธบัตร) จํานวน 40,638,510.30 บาท ลดลง 9,589,864.90 บาท 
อยางไรก็ตาม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนน้ี ยังไมเกิดข้ึนจริง เน่ืองจากสหกรณไมไดนําหุนกูและพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหน้ี 
ซึ่งเมื่อถือจนครบอายุจะสามารถไถถอนคืนไดในราคาทุน และปรับกําไร/ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนของตราสารน้ันออก 

๔.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ในระหวางปไดเสนอขอบกพรองทางดานการควบคุมภายในบางประการ และติดตามขาวสารการแกไขปรับปรุงของ
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประจําเดือน  ซึ่งคณะกรรมการฯ และฝายจัดการไดทํา
การแกไขตามขอเสนอแนะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง) 
           ผูตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

	 3.3	รายงานสมาชกิเข้าใหมแ่ละสมาชกิลาออก 

	 	 จากสหกรณ์ระหว่างปี	2563
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3.3  รับทราบการรับสมัครรายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออก
จากสหกรณ ระหวางป 2563 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด 5,307 คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,786 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 521 คน มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และสมาชิกท่ี
ถึงแกกรรม ระหวางป 2563  ดังนี้ 
 (1)  สมาชิกสามัญ 

สมาชิก 
จํานวน 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 4,774 2,928 1,846 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 123 57 66 
สมาชิกลาออก ระหวางป 73 50 23 
สมาชิกเสียชีวิต ระหวางป 36 31 5 
สมาชิกโอนยายระหวางป 2 1 1 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,786 2,903 1,883 

 
 (2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ 
จํานวน 
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 494 199 295 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 62 27 35 
สมาชิกลาออกระหวางป 35 12 23 
คงเหลือสมาชิก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 521 214 307 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3  รับทราบการรับสมัครรายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออก
จากสหกรณ ระหวางป 2563 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด 5,307 คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,786 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 521 คน มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และสมาชิกท่ี
ถึงแกกรรม ระหวางป 2563  ดังนี้ 
 (1)  สมาชิกสามัญ 

สมาชิก 
จํานวน 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 4,774 2,928 1,846 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 123 57 66 
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สมาชิกเสียชีวิต ระหวางป 36 31 5 
สมาชิกโอนยายระหวางป 2 1 1 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,786 2,903 1,883 

 
 (2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ 
จํานวน 
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 494 199 295 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 62 27 35 
สมาชิกลาออกระหวางป 35 12 23 
คงเหลือสมาชิก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 521 214 307 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 
127

รายงานกิจการประจำาปี 2563





ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

 3.4	แนวทางการดำาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจ 

	 	 สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย	 

	 	 (สสอ.รท.)	และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 

	 	 สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 

	 	 ประเทศไทย	(สส.ชสอ.)

129
รายงานกิจการประจำาปี 2563



 

 

  3.4   แนวทางการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง เปนสมาชิก
สมาคมสสอ.รท. จํานวน 1305 ราย และสมาคมสส.ชสอ.จํานวน 451 ราย 
  1. สมาคม สสอ.รท. และสมาคม สส.ชสอ. ตั้งอยูท่ีอาคารสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ตําบลบางศรีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายกับนายทะเบียนทองท่ีเทศบาลตําบลบางสีทอง เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2554 (กฎหมายกําหนดใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจดทะเบียนในทองท่ีท่ีเปน
ท่ีตั้งของสมาคม) ในการดําเนินงานนั้น ท้ัง 2 สมาคมไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 กฎกระทรวง, ประกาศ และระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย รวมท้ังตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของสมาคมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ 
  2. ในการแกไขขอบังคบัและระเบียบบางฉบับทุกคร้ังทางสมาคมจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอน แลวจะตองสงใหนายทะเบียนทองท่ีรับจดทะเบียนแกไขระเบียบ
และขอบังคับขอนั้น ๆ จึงจะนํามาปฏิบัติได 
  3. การเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนานั้น ทางสมาคมสามารถดําเนินการไดตาม พรบ. 
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 30 วรรค 5 กําหนดวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไวสํารองจายเปนคาจัดการศพได แตตองไมเกินอัตราท่ีท่ี
ประชุมใหญกําหนด และตองกําหนดไวในขอบังคับ” ดังนั้นการปรับอัตราการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะหลวงหนาแตละคร้ัง รวมถึงการเปล่ียนแปลงอัตราคาสมัคร คาบํารุงรายป ซึ่งเปนการ
แกไขขอบังคับสมาคม ขอ 17 (1) และ (2) สมาคมจะตองเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือขอความเห็นชอบ 
ซึ่งจะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมกอน เมื่อท่ีประชุมใหญให
ความเห็นชอบแลว สมาคมจะตองสงขอบังคับขอท่ีแกไข ใหนายทะเบียนทองท่ี เพื่อรับจดทะเบียน
แกไขขอบังคับเฉพาะขอน้ันฯ หลังจากนั้นสมาคม จึงจะแจงสมาชิกขอเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาว 
สําหรับการประชุมใหญสามัญ หรือการประชุมใหญวิสามัญทุกคร้ัง จะมีผูแทนจากศูนยประสานงาน
สหกรณออมทรัพยกรมประมง เขารวมประชุมดวย 
  ในสวนของสมาคม สสอ.รท. ไดมีการแกไขขอบังคับหลายคร้ังแตในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การปรับอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา, คาบํารุงรายป และคาสมัคร มีดังนี้ 
  1. การประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2558 ปรับอัตรา
เงินสงเคราะหลวงหนาจาก 3,600 บาท เปน 4,000 บาท 
  2. การประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2559 ปรับอัตรา
เงินสงเคราะหลวงหนาจาก 4,000 บาท เปน 4,500 บาท 
 
 



 

 

  3.4   แนวทางการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง เปนสมาชิก
สมาคมสสอ.รท. จํานวน 1305 ราย และสมาคมสส.ชสอ.จํานวน 451 ราย 
  1. สมาคม สสอ.รท. และสมาคม สส.ชสอ. ตั้งอยูท่ีอาคารสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ตําบลบางศรีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายกับนายทะเบียนทองท่ีเทศบาลตําบลบางสีทอง เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2554 (กฎหมายกําหนดใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจดทะเบียนในทองท่ีท่ีเปน
ท่ีตั้งของสมาคม) ในการดําเนินงานนั้น ท้ัง 2 สมาคมไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 กฎกระทรวง, ประกาศ และระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย รวมท้ังตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของสมาคมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ 
  2. ในการแกไขขอบังคับและระเบียบบางฉบับทุกคร้ังทางสมาคมจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอน แลวจะตองสงใหนายทะเบียนทองท่ีรับจดทะเบียนแกไขระเบียบ
และขอบังคับขอนั้น ๆ จึงจะนํามาปฏิบัติได 
  3. การเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนานั้น ทางสมาคมสามารถดําเนินการไดตาม พรบ. 
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 30 วรรค 5 กําหนดวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไวสํารองจายเปนคาจัดการศพได แตตองไมเกินอัตราท่ีท่ี
ประชุมใหญกําหนด และตองกําหนดไวในขอบังคับ” ดังนั้นการปรับอัตราการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะหลวงหนาแตละคร้ัง รวมถึงการเปล่ียนแปลงอัตราคาสมัคร คาบํารุงรายป ซึ่งเปนการ
แกไขขอบังคับสมาคม ขอ 17 (1) และ (2) สมาคมจะตองเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือขอความเห็นชอบ 
ซึ่งจะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมกอน เม่ือท่ีประชุมใหญให
ความเห็นชอบแลว สมาคมจะตองสงขอบังคับขอท่ีแกไข ใหนายทะเบียนทองท่ี เพื่อรับจดทะเบียน
แกไขขอบังคับเฉพาะขอน้ันฯ หลังจากนั้นสมาคม จึงจะแจงสมาชิกขอเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาว 
สําหรับการประชุมใหญสามัญ หรือการประชุมใหญวิสามัญทุกคร้ัง จะมีผูแทนจากศูนยประสานงาน
สหกรณออมทรัพยกรมประมง เขารวมประชุมดวย 
  ในสวนของสมาคม สสอ.รท. ไดมีการแกไขขอบังคับหลายคร้ังแตในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การปรับอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา, คาบํารุงรายป และคาสมัคร มีดังนี้ 
  1. การประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2558 ปรับอัตรา
เงินสงเคราะหลวงหนาจาก 3,600 บาท เปน 4,000 บาท 
  2. การประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2559 ปรับอัตรา
เงินสงเคราะหลวงหนาจาก 4,000 บาท เปน 4,500 บาท 
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  3. การประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ปรับอัตราเงิน
สงเคราะหลวงหนาจาก 4,500 บาท เปนไมเกิน 5,000 บาท (สมาคมเรียกเก็บเพียง 4,800 บาท) และ
ปรับคาสมัครจากเดิม 20 บาท เปน 40 บาท และคาบํารุงรายปจากเดิม 20 บาท เปน 40 บาท 
  การปรับอัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงนั้นเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตรา
เงินสงเคราะห คาบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อ 19 มีนาคม 2547 ขอ 1 (1) และ (2)  
   “ขอ 1 ใหกําหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห ดังนี้  
   (1) เงินคาสมัครไมเกินคนละ 100 บาท  
   (2) เงินคาบํารุงไมเกินเดือนละ 5 บาท หรือปละ 50 บาท  
      ฯลฯ” 
  การประชุมใหญเพื่อแกไขขอบังคับท้ัง 3 คร้ัง ไดรับความเห็นชอบเกิน 2 ใน 3 ของ
ผูเขารวมประชุม และนายทะเบียนทองท่ีไดรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับขอน้ันๆ แลว ท้ังนี้เปนไป
ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 16 วรรค 1 และวรรค 4 มาตรา 26 มาตรา 30 
วรรค 2, วรรค 3 และวรรค 5 จึงเปนการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและกฎกระทรวงทุกประการ 
  4. สมาคมเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไว เพื่อสํารองจายเปนคาจัดการศพ และ
สงเคราะหครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยจะจายคาจัดการศพ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) 
ภายใน 7 วัน นับแตไดรับเอกสารการตายสวนเงินสงเคราะหครอบครัวจะจายใหประมาณ 60 วัน 
โดยจะจายใหแกบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงินสงเคราะหครอบครัว สมาคมจะ
นําเงินสงเคราะหลวงหนาไปใชจายในทางอื่นใดมิได เปนการผิดกฎหมาย 
  5. เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะจายเงินคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวให
ทายาทโดยทางสมาคมจะหักคาดําเนินการไว 4% ท้ังนี้เปนไปตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ. 2545 มาตรา 31 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กําหนดอัตรา
การหักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2547 ขอ 1 กําหนดวา “การหักเงินสงเคราะหเพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองไมเกินอัตรา ดังนี้  
  (1) 
  (2)         ฯลฯ 
  (3) 
  (4) รอยละ 4 ของเงินสงเคราะหท่ีเรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท่ีมี
สมาชิกเกิน 10,000 คน”  
  ดังน้ันการท่ี สสอ.รท. กําหนดไวในขอบังคับขอ 26 ใหสมาคมหักเงินสงเคราะหไว
เปนคาดําเนินการในอัตรารอยละ 4% จึงเปนไปตามกฎหมาย 
 
 

 
 
 
  6. เงิน 4% ท่ีสมาคมหักจากสมาชิกท่ีเสียชีวิตนั้น สมาคมไดจัดสรร ดังนี้  
   - 1.5% จัดสรรใหศูนยประสานงานท่ีสมาชิกเสียชีวิต  
   - 1.5% จัดสรรเปนคาใชจายของสมาคม เชน เงินเดือนเจาหนาท่ี, คาเชา, 
คาสาธารณูปโภค, วัสดุ, ครุภัณฑ, คาใชจายการประชุมใหญ ฯลฯ 
   - 1% เปนเงินท่ีกันไวสําหรับจัดสรรใหศูนยประสานงานตามมติ
คณะกรรมการ (เชน จัดสรรใหศูนยประสานงานท่ีไมมีสมาชิกเสียชีวิต, ศูนยท่ีมีสมาชิกเสียชีวิตนอย, 
ศูนยท่ีมีคาใชจายตาง ๆ ฯลฯ) 
  หลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห คือ สมาชิกชวยสมาชิกท่ีถึงแกความตายโดยมี
สมาคมและสหกรณออมทรัพยท่ีรับเปนศูนยประสานงานเปนส่ือกลางในการประสานงานและจัดการ
ตางๆ  ดังนั้น การท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดรับเปนศูนยประสานงานใหท้ัง 2 สมาคม 
นั้น ก็เพ่ือจะชวยเหลือสมาชิกนับวาจัดเปนสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากสวัสดิการท่ี
สหกรณจัดใหสมาชิกตามปกติโดยใชเงินรายไดของสหกรณ เพราะการสมัครเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเปนไปตามความสมัครใจ โดยสหกรณจะชวยอํานวยความสะดวกใหสมาชิกไม
ตองเดินทางไปสมัครดวยตนเอง เปนการเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และการท่ีสหกรณออม
ทรัพยแจงสมาชิกขอหักเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามจํานวนท่ีสมาคมเรียกเก็บ และโอนใหสมาคม
เพื่อเปนเงินคงสมาชิกภาพในแตละปนั้นก็เพื่อความสะดวกของสมาชิกท่ีไมตองเสียคาใชจายในการ
เดินทางไปท่ีสมาคมและเสียคาโอนเงิน รวมท้ังไดรับการขยายเวลาของการชําระเงินจนถึงส้ินเดือน
กุมภาพันธ เพราะสมาชิกจายโดยตรงโดยไมผานศูนยประสานงานก็จะตองจายภายในวันท่ี 30 
ธันวาคม ซึ่งเปนวันส้ินปทางบัญชีของสมาคม และถาสมาชิกลืมชําระก็อาจจะส้ินสมาชิกภาพ  
  การเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นจะเปนประโยชนแกตัวสมาชิก
และครอบครัว ผูค้ําประกันและสหกรณในภาพรวม ดังนี้  
  1. ประโยชนสําหรับตัวสมาชิกและครอบครัว  
    - สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท  
(ป 2562 สมาคม สสอ.รท. จายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิกท่ีเสียชีวิตเฉล่ียรายละประมาณ 
600,564.56 บาท) ซึ่งเงินจํานวนนี้จะสามารถสรางความสุขและความมั่นคงใหครอบครัว  
    - มีเงินคาจัดการศพอยางสมฐานะ  
    - ไมมีความกังวลในเร่ืองความเปนอยูของครอบครัวหากตัวสมาชิกเสียชีวิต
เปนการสรางความมั่นคงใหครอบครัวหลังการตาย  
   - ในระหวางท่ียังมีชีวิตอยูไดมีโอกาสรวมทําบุญใหเพ่ือน ๆ สมาชิกใน
สมาคมท่ีเสียชีวิต ฯลฯ  
  2. ประโยชนสําหรับผูคํ้าประกัน  
   - สมาชิกเสียชีวิต ทายาทไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท 
สามารถชําระหนี้ใหสหกรณได  ผูค้ําประกันไมตองรับภาระชําระหนี้แทน  
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  6. เงิน 4% ท่ีสมาคมหักจากสมาชิกท่ีเสียชีวิตนั้น สมาคมไดจัดสรร ดังนี้  
   - 1.5% จัดสรรใหศูนยประสานงานท่ีสมาชิกเสียชีวิต  
   - 1.5% จัดสรรเปนคาใชจายของสมาคม เชน เงินเดือนเจาหนาท่ี, คาเชา, 
คาสาธารณูปโภค, วัสดุ, ครุภัณฑ, คาใชจายการประชุมใหญ ฯลฯ 
   - 1% เปนเงินท่ีกันไวสําหรับจัดสรรใหศูนยประสานงานตามมติ
คณะกรรมการ (เชน จัดสรรใหศูนยประสานงานท่ีไมมีสมาชิกเสียชีวิต, ศูนยท่ีมีสมาชิกเสียชีวิตนอย, 
ศูนยท่ีมีคาใชจายตาง ๆ ฯลฯ) 
  หลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห คือ สมาชิกชวยสมาชิกท่ีถึงแกความตายโดยมี
สมาคมและสหกรณออมทรัพยท่ีรับเปนศูนยประสานงานเปนส่ือกลางในการประสานงานและจัดการ
ตางๆ  ดังนั้น การท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดรับเปนศูนยประสานงานใหท้ัง 2 สมาคม 
นั้น ก็เพ่ือจะชวยเหลือสมาชิกนับวาจัดเปนสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากสวัสดิการท่ี
สหกรณจัดใหสมาชิกตามปกติโดยใชเงินรายไดของสหกรณ เพราะการสมัครเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหน้ันเปนไปตามความสมัครใจ โดยสหกรณจะชวยอํานวยความสะดวกใหสมาชิกไม
ตองเดินทางไปสมัครดวยตนเอง เปนการเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และการท่ีสหกรณออม
ทรัพยแจงสมาชิกขอหักเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามจํานวนท่ีสมาคมเรียกเก็บ และโอนใหสมาคม
เพื่อเปนเงินคงสมาชิกภาพในแตละปนั้นก็เพื่อความสะดวกของสมาชิกท่ีไมตองเสียคาใชจายในการ
เดินทางไปท่ีสมาคมและเสียคาโอนเงิน รวมท้ังไดรับการขยายเวลาของการชําระเงินจนถึงส้ินเดือน
กุมภาพันธ เพราะสมาชิกจายโดยตรงโดยไมผานศูนยประสานงานก็จะตองจายภายในวันท่ี 30 
ธันวาคม ซึ่งเปนวันส้ินปทางบัญชีของสมาคม และถาสมาชิกลืมชําระก็อาจจะส้ินสมาชิกภาพ  
  การเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นจะเปนประโยชนแกตัวสมาชิก
และครอบครัว ผูค้ําประกันและสหกรณในภาพรวม ดังนี้  
  1. ประโยชนสําหรับตัวสมาชิกและครอบครัว  
    - สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท  
(ป 2562 สมาคม สสอ.รท. จายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิกท่ีเสียชีวิตเฉล่ียรายละประมาณ 
600,564.56 บาท) ซึ่งเงินจํานวนนี้จะสามารถสรางความสุขและความมั่นคงใหครอบครัว  
    - มีเงินคาจัดการศพอยางสมฐานะ  
    - ไมมีความกังวลในเร่ืองความเปนอยูของครอบครัวหากตัวสมาชิกเสียชีวิต
เปนการสรางความมั่นคงใหครอบครัวหลังการตาย  
   - ในระหวางท่ียังมีชีวิตอยูไดมีโอกาสรวมทําบุญใหเพ่ือน ๆ สมาชิกใน
สมาคมท่ีเสียชีวิต ฯลฯ  
  2. ประโยชนสําหรับผูคํ้าประกัน  
   - สมาชิกเสียชีวิต ทายาทไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท 
สามารถชําระหนี้ใหสหกรณได  ผูค้ําประกันไมตองรับภาระชําระหนี้แทน  
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  3. ประโยชนสําหรับสหกรณ  
    3.1 ทายาทมีเงินชําระหน้ีแทนสมาชิกท่ีเสียชีวิตทําใหสหกรณไมมีหน้ีสูญ 
เปนความมั่นคงของสหกรณและของสมาชิก  
   3.2 สหกรณไดรับเงินจัดสรรจากสมาคมดังนี้   
    - กรณีสมาชิกเสียชีวิตสหกรณจะไดรับการจัดสรรจาก สสอ.รท. 1.5% ของเงิน
สงเคราะหครอบครัว (ประมาณ 9,000 บาท/ราย) และ จาก สส.ชสอ. 2% (ประมาณ 12,000 บาท/ราย) 
   - สหกรณจะไดรับเงินคาบํารุง และคาสมัคร 50% (สสอ.รท. ใหคาสมัคร
รายละ 20 บาท และคาบํารุงรายละ 20 บาท สวน สส.ชสอ. ใหคาสมัครรายละ 10 บาท และ            
คาบํารุงรายละ 10 บาท) 
   เงินรายไดในขอ 3 นี้ จะจัดเปนรายไดของสหกรณซึ่งจะนํามาจายเปน
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกสหกรณทุกคน รวมถึงผูที่ไมไดเปนสมาชิกของสมาคม 
   ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีรายไดจากสมาคม สสอ.รท. 
และ สส.ชสอ. ดังนี้ 
 สสอ.รท. 
สมาชิกคงสภาพ 1 ม.ค.63 สมาชิกสมัครใหม สมาชิกเสียชีวิต  

รวม จํานวน 
คาบํารุง  

20 บาท/ราย 
จํานวน 

คาสมัคร 
20 บาท/ราย 

คาบํารุง  
20 บาท/ราย 

รวม จํานวน เงินจัดสรร1.5% 

1,288 25,760 31 620 620 1,240 13 117,167.27 144,167.27 
   

 สส.ชสอ. 
สมาชกิคงสภาพ 1 ม.ค.63 สมาชกิสมัครใหม สมาชกิเสียชีวิต  

รายได
อ่ืน 

 
รวม จํานวน คาบํารุง  

10บาท/ราย 
จํานวน คาสมัคร 

10บาท/ราย 
คาบํารุง 

 10บาท/ราย 
รวม จํานวน เงินจัดสรร 

2% 

450 4,500 4 40 40 80 3 36,005.00 4,968 45,553 

 รวมเงินที่สหกรณไดรับทั้งสิ้น    189,720.27   บาท 

  4. เงินสงเคราะหลวงหนาท่ีสมาชิกไดชําระใหท้ัง 2สมาคม ในป 2563 มีดังนี้ 
ช่ือสมาคม สมาชิกคงสภาพในป 2563 สมาชิกสมัครใหม รวม 

จํานวน/คน เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน/คน เงินสงเคราะหลวงหนา 

สสอ.รท. 1,288 6,146,375.00 28 143,400.00 6,289,775.00 
สส.ชสอ. 450 2,142,067.00 4 19,200.00 2,161,267.00 

  การโอนเงินสงเคราะหลวงหนาของสมาชิกใหสมาคมท้ัง 2 แหงน้ันสหกรณจะโอน
เต็มจํานวนตามรายชื่อและจํานวนเงินตามท่ีสมาคมเรียกเก็บ สหกรณไมเคยหักเงินสงเคราะห
ลวงหนาของสมาชิกไว โดยทางสมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินตรงตามจํานวนเงินท่ีสหกรณโอน 
  5. สมาคม สส.ชสอ. และ สสอ.รท. ไดจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิกท่ี
เสียชีวิตในป 2563 ดังนี้ 

ช่ือสมาคม จํานวน/คน เงินสงเคราะหครอบครัวไดรับสุทธิหลังหักคาดําเนินการ 4% 
สสอ.รท. 13 7,503,798.44  บาท 
สส.ชสอ. 3 1,733,565.25  บาท 

 

 
  
  6. ในป 2563 สมาคม สสอ.รท. ไดมีประกาศจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิก             
ท่ีเสียชีวิต ดังนี้ 

 
  7. กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
  ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มีขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการ
ดําเนินการสมาคม ดังนี้  
  มาตรา 20 “การแตงตั้งกรรมการและการเปล่ียนตัวกรรมการใหทําไดโดยมติของท่ี
ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ”
  มาตรา 21 วรรค 4 “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันไมได เวนแตท่ีประชุมใหญโดยมติ 2 ใน 3 ของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น” 
ดังน้ันกรรมการทุกคนจะตองไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญและกรรมการท่ีอยูเกิน 2 วาระ 
คือกรรมการท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ 2 ใน 3 ใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปเพ่ือประโยชนของสมาชิกและสมาคม 
ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย 
  มาตรา 32 “กรรมการไมมีสิทธ์ิไดรับคาจางหรือประโยชนอ่ืนทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” 
  สรุปกรรมการจะไมมีสิทธ์ิไดรับเงินเดือนหรือโบนัสจากสมาคม แตสมาคมอาจ
กําหนดเปนระเบียบในการจายคาเบ้ียประชุม คาพาหนะ คาท่ีพัก ใหแกกรรมการไดโดยจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ และจะตองสงนายทะเบียนทองท่ีเพื่อรับจดทะเบียนกอน 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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  6. ในป 2563 สมาคม สสอ.รท. ไดมีประกาศจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิก             
ท่ีเสียชีวิต ดังนี้ 

 
  7. กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
  ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มีขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการ
ดําเนินการสมาคม ดังนี้  
  มาตรา 20 “การแตงตั้งกรรมการและการเปล่ียนตัวกรรมการใหทําไดโดยมติของท่ี
ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ”
  มาตรา 21 วรรค 4 “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันไมได เวนแตท่ีประชุมใหญโดยมติ 2 ใน 3 ของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น” 
ดังนั้นกรรมการทุกคนจะตองไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญและกรรมการท่ีอยูเกิน 2 วาระ 
คือกรรมการท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ 2 ใน 3 ใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปเพ่ือประโยชนของสมาชิกและสมาคม 
ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย 
  มาตรา 32 “กรรมการไมมีสิทธ์ิไดรับคาจางหรือประโยชนอ่ืนทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” 
  สรุปกรรมการจะไมมีสิทธ์ิไดรับเงินเดือนหรือโบนัสจากสมาคม แตสมาคมอาจ
กําหนดเปนระเบียบในการจายคาเบ้ียประชุม คาพาหนะ คาท่ีพัก ใหแกกรรมการไดโดยจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ และจะตองสงนายทะเบียนทองท่ีเพื่อรับจดทะเบียนกอน 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

 4.1	พิจารณาอนุมัติการกำาหนดวงเงิน 

	 	 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม	 หรือคำ้าประกัน	 

	 	 ประจำาปี	2564
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1  พิจารณาอนุมตัิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ                  
คํ้าประกัน ประจําป 2564 
ผูจัดการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563  
ไดกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท      
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน 
   ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17  กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนด
วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่ง
กําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 40 ประจําป 2563 ไดพิจารณา
เห็นวา เพื่อใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงิน
ท่ีสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2564 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน) 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1  พิจารณาอนุมตัิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ                  
คํ้าประกัน ประจําป 2564 
ผูจัดการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563  
ไดกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท      
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน 
   ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17  กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนด
วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่ง
กําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 40 ประจําป 2563 ไดพิจารณา
เห็นวา เพื่อใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงิน
ท่ีสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2564 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน) 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

	 4.2	การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์	

							 	 กรมประมง	จำากัด
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   4.2  การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ผูจัดการ      1. ขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ   
    โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับ
จดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 และ
ประกาศเร่ืองความสัมพันธของสมาชิกสมทบกับสหกรณ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ซึ่งระเบียบ
และประกาศท้ัง 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 334 ง. เม่ือวันท่ี 8 
มิถุนายน 2563 กําหนดกรอบแนวทางในการกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหนายทะเบียนกําหนด
หลักเกณฑความสัมพันธระหวางสมาชิกสมทบกับสหกรณหรือสมาชิกสหกรณ และใหความเห็นชอบ  
ในการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืน วิธีรับสมัครและการขาดสมาชิกสมทบ ตลอดจน
สิทธิหนาท่ีของสมาชิกสมทบท่ีสหกรณจะกําหนดไวในขอบังคับ โดยระเบียบและประกาศ               
นายทะเบียนสหกรณใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ                 
นายทะเบียนสหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 หมวด 6 สมาชิกสมทบ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจาณา ใหความเห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ 
ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
    

มติที่ประชุม  .......................................................................................................... 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   4.2  การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ผูจัดการ      1. ขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ   
    โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับ
จดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 และ
ประกาศเร่ืองความสัมพันธของสมาชิกสมทบกับสหกรณ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ซึ่งระเบียบ
และประกาศท้ัง 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 334 ง. เมื่อวันท่ี 8 
มิถุนายน 2563 กําหนดกรอบแนวทางในการกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหนายทะเบียนกําหนด
หลักเกณฑความสัมพันธระหวางสมาชิกสมทบกับสหกรณหรือสมาชิกสหกรณ และใหความเห็นชอบ  
ในการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติอ่ืน วิธีรับสมัครและการขาดสมาชิกสมทบ ตลอดจน
สิทธิหนาท่ีของสมาชิกสมทบท่ีสหกรณจะกําหนดไวในขอบังคับ โดยระเบียบและประกาศ               
นายทะเบียนสหกรณใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ                 
นายทะเบียนสหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 หมวด 6 สมาชิกสมทบ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจาณา ใหความเห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ 
ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
    

มติที่ประชุม  .......................................................................................................... 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

หมวด 6 
สมาชกิสมทบ 

 ขอ 48. สมาชิกสมทบ   สหกรณ
อาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควรโดย
ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความ
สมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการ
ตางๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

หมวด 6 
สมาชกิสมทบ 

          ขอ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับ
สมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยผูสมัคร
ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัคร
ใจ และมีความประสงคจะใชบริการตางๆ ของ
สหกรณเปนการประจํา 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 49.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
           (1) เปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
สหกรณน้ี ไดแก บิดา  มารดา บุตร  สามี ภรรยา 
        (2) เปนลูกจางช่ัวคราว หรือพนักงาน
ราชการสังกัดกรมประมง 
        (3) เคยเปนขาราชการ หรอื
ลูกจางประจํากรมประมง 

     ขอ 49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     (1) เปนผู เห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ และมีความสะดวกท่ีจะดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ 
     (2) เปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
และมีสัญชาติไทย 
     (3) (ก) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือ
บุตรของสมาชิก หรือ  
          (ข) เปนลูกจางช่ัวคราว หรือพนักงาน
ราชการ สังกัดกรมประมง 
          (ค)  เคยเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
กรมประมง 
           (4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 
           (5) เปนผู ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
           (6) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใน
สหกรณออมทรัพยอ่ืน 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 50. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผู
ประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมี
สมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวา 2 คนรับรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนด
ในขอ 49  ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขา
เปนสมาชิกสมทบได  และตองจัดใหผูสมัครไดลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือ
ครบถวน เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรค
กอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบกรณี
คณะบุคคล สมาชิกของคณะบุคคลแตละราย
ตองยื่นใบสมัครตามท่ีสหกรณกําหนด และกรณี
นิติบุคคล ผูแทนของนิติบุคคลตองยื่นใบสมัคร
ตามท่ีสหกรณกําหนด 
         เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรค
กอนแลว ยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

    ขอ 50. วิธีรับสมัคร ผูประสงคสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบ ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตาม
แบบท่ีกําหนดไว โดยใหยื่นพรอมหลักฐานแสดง
ความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิกตามขอ 49 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามท่ีกําหนดใน  ขอ 49 ท้ังเห็นเปนการสมควร
แลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัด
ใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน
ตามท่ีจะถือครบถวน 
          เมื่อสมาชิสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอน
แลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 
 

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

        ขอ 51.คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาในวันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวน
เงิน  100  บาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือ
วาเปนรายไดของสหกรณ  จะเรียกคืนไมไดไม
วาดวยกรณีใด ๆ 

 

     ขอ 51. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขา
น้ีใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืน
ไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

          ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจ
ใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบได
ตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมขัดกับขอหามมิให
สมา ชิ กสมทบใช สิ ท ธิ ในสหกรณ   ท้ั ง น้ี  
หลักเกณฑขอกําหนด  วิธีการใหบริการและอ่ืนๆ 
ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช
บริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการ
หรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร
แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิ
ในสหกรณ  ท้ังน้ี  หลักเกณฑขอกําหนด  วิธีการ
ใหบริการและอ่ืนๆ ตลอดจนสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนจากการใชบริการให เปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

         ขอ 53. การถือหุน สมาชิกสมทบแตละ
รายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหน่ึงหุน 
แตตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด  
         การถือหุนแรกเขา การชําระคาหุน การ
แจงยอดจํานวนหุนและอ่ืนๆ ใหเปนไปตามความ
ในขอบังคับหมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุโลม 
สําหรับการถือหุนเพ่ิมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 53. สิทธิของสมาชกิสมทบ มีดังน้ี 
            (1) ไดรับบริการทางธุรกิจ  เชน 
ฝากเงิน หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละ
เกาสิบของทุนเรือนหุน  หรือเงินฝากท่ีสมาชิก
สมทบมีอยูในสหกรณ 
             (2) ไดรับการบริการทางวิชาการ
หรือการฝกอบรมจากสหกรณ 
             (3) ไดรับพิจารณาเลือกเปนผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงานของสหกรณ 
            อน่ึง  สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในการ
นับช่ือเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การ
ออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ 

       ขอ 54. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
        (1) รับเ งินปนผลตามหุนได ในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก 
        (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดใน
อัตราเดียวกันกับสมาชิก 
        (3) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก และ
กูเงินจากสหกรณตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
        (4) ไดรับการบริการทางวิชาการ หรือการ
ฝกอบรมจากสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 ข. หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
         (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
         (2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
         (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 
เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ีเขมแข็ง 
         (4) สอดสองดแูลกิจการของสหกรณ 
         (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

        ขอ 51.คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาในวันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวน
เงิน  100  บาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือ
วาเปนรายไดของสหกรณ  จะเรียกคืนไมไดไม
วาดวยกรณีใด ๆ 

 

     ขอ 51. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขา
น้ีใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืน
ไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

          ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจ
ใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบได
ตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมขัดกับขอหามมิให
สมา ชิ กสมทบใช สิ ท ธิ ในสหกรณ   ท้ั ง น้ี  
หลักเกณฑขอกําหนด  วิธีการใหบริการและอ่ืนๆ 
ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช
บริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการ
หรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร
แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิ
ในสหกรณ  ท้ังน้ี  หลักเกณฑขอกําหนด  วิธีการ
ใหบริการและอ่ืนๆ ตลอดจนสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนจากการใชบริการให เปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

         ขอ 53. การถือหุน สมาชิกสมทบแตละ
รายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหน่ึงหุน 
แตตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด  
         การถือหุนแรกเขา การชําระคาหุน การ
แจงยอดจํานวนหุนและอ่ืนๆ ใหเปนไปตามความ
ในขอบังคับหมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุโลม 
สําหรับการถือหุนเพ่ิมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 53. สิทธิของสมาชกิสมทบ มีดังน้ี 
            (1) ไดรับบริการทางธุรกิจ  เชน 
ฝากเงิน หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละ
เกาสิบของทุนเรือนหุน  หรือเงินฝากท่ีสมาชิก
สมทบมีอยูในสหกรณ 
             (2) ไดรับการบริการทางวิชาการ
หรือการฝกอบรมจากสหกรณ 
             (3) ไดรับพิจารณาเลือกเปนผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงานของสหกรณ 
            อน่ึง  สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในการ
นับช่ือเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การ
ออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ 

       ขอ 54. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
        (1) รับเ งินปนผลตามหุนได ในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก 
        (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดใน
อัตราเดียวกันกับสมาชิก 
        (3) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก และ
กูเงินจากสหกรณตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
        (4) ไดรับการบริการทางวิชาการ หรือการ
ฝกอบรมจากสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 ข. หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
         (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
         (2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
         (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 
เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ีเขมแข็ง 
         (4) สอดสองดแูลกิจการของสหกรณ 
         (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 

ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
 ค. สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเร่ืองดังตอไปนี ้

           (1) นับช่ือเขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ 
           (2) การออกเสียงในเรื่องใดๆ 
           (3) เปนกรรมการดาํเนินการ 
           (4) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากรวมกับ 
ทุนเรือนหุนของตนเอง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
      ขอ 54. การขาดจากสมาชกิภาพ   
สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆดังตอไปน้ี 
           (1) ตาย 
           (2) เปนคนไรความสามารถ  หรือ
เสมือนไรความสามารถ 
           (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
           (4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับ
อนุญาตแลว 
           (5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
           (6) ยกเวนกรณี ดังตอไปน้ี 
                  6.1 กรณีสมาชิกสามัญถึงแกกรรม 
สมาชิกสมทบซึ่ งเปนบุคคลในครอบครัวของ
สมาชิกตามขอ 49 (1) สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปน
สมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได 
                6.2 สมาชิกสมทบ ซึ่งเปนลูกจาง
ช่ัวคราวหรือพนักงานราชการสัง กัดกรม
ประมง ตามขอ 49 (2) ลาออกจากราชการ 
สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปนสมาชิกสมทบของ
สหกรณตอไปได” 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
       ขอ 55. การขาดจากสมาชกิภาพของ
สมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังตอไปน้ี 
           (1) ตาย 
           (2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือน
ไรความสามารถ 
           (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
           (4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับ
อนุญาตแลว 
           (5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 49        
           (6) ถูกใหออกจากสหกรณ ยกเวนกรณี 
ดังตอไปน้ี 
                6.1 กรณีสมาชิกสามัญถึงแกกรรม 
สมาชิกสมทบซึ่งเปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
ตามขอ 49 (1) สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณตอไปได 
          6.2 สมาชิกสมทบ ซึ่ งเป นลู กจ าง
ช่ัวคราวหรือพนักงานราชการสังกัดกรมประมง 
ตามขอ 49 (2) ลาออกจากราชการ สมาชิกสมทบ
น้ัน ยังเปนสมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได” 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

      ขอ 55. การลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

     ขอ 56. การลาออกจากสหกรณของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการ
ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 55. การลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

      ขอ 56. การลาออกจากสหกรณของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ เ มื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาต
แลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 ขอ 56. การใหออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออก
จากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปน้ี 
               (1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
               (2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทํา
ใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 

 

       ขอ 57. การใหออกจากสหกรณ สมาชิก
สมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ 
ดังตอไปน้ี 
           (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
           (2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
           (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
           (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําให
เสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวา
โดยประการใด ๆ 
        เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาปรากฏวาสมาชิสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดังกลาวขางตนและไดลงมติใหสมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู ท้ังหมดใน
ขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบน้ันถูก
ใหออกจากสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยู  
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ  
สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

        ขอ 58. การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ 
และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  ช่ือ สัญชาติและท่ีอยู
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 58. การต้ังผูรับโอนผลประโยชน  
สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึง
หรือหลายคน  เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่ง
ตนมีอยู ในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน มอบให
สหกรณถือไว  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 
ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
          ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาว
ในวรรคกอนมอบใหสหกรณไว 

         ขอ 59. การต้ังผู รับโอนประโยชนของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้ง
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน
ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ
เมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณ
เปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวา
น้ีใหทําตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
      ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอน
มอบใหสหกรณถือไว 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 55. การลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

      ขอ 56. การลาออกจากสหกรณของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ เ มื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาต
แลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 ขอ 56. การใหออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออก
จากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปน้ี 
               (1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
               (2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทํา
ใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 

 

       ขอ 57. การใหออกจากสหกรณ สมาชิก
สมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ 
ดังตอไปน้ี 
           (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
           (2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
           (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
           (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําให
เสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวา
โดยประการใด ๆ 
        เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาปรากฏวาสมาชิสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดังกลาวขางตนและไดลงมติใหสมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู ท้ังหมดใน
ขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบน้ันถูก
ใหออกจากสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยู  
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ  
สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

        ขอ 58. การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ 
และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  ช่ือ สัญชาติและท่ีอยู
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 58. การต้ังผูรับโอนผลประโยชน  
สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึง
หรือหลายคน  เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่ง
ตนมีอยู ในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน มอบให
สหกรณถือไว  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 
ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
          ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาว
ในวรรคกอนมอบใหสหกรณไว 

         ขอ 59. การต้ังผู รับโอนประโยชนของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้ง
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน
ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ
เมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณ
เปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวา
น้ีใหทําตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
      ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอน
มอบใหสหกรณถือไว 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

      เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงให
ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 
และสหกรณจะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงิน
ปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือ
เงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตาย   มีอยู
ในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว  
หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนํา
ห ลั ก ฐ า น ม า แ ส ด ง ใ ห เ ป น ท่ี พ อ ใ จ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมี
สิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ี  ตาม
ขอกําหนดในขอ 59  วรรคแรกและขอ 60 
       ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรค
แรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบ
ตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบ
สําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวา
สมาชิกสมทบน้ันๆได ถึงแกความตายไป
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ด ว ย  เ มื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชน
ดงักลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับ
เ งิ น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ไ ม ยื่ น คํ า ข อ รั บ เ งิ น
ผลประโยชน  หรือผู ท่ีมี ช่ือเปนผู รับโอน
ประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือวาไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความ
ฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไป
สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 

      เมื่อสมาชิสมทบตาย ใหสหกรณแจงให
ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใด
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตายมีอยู ในสหกรณ
ใหแกผูรับประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็
คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ี
พอใจของคณะกรรมการดํา เนินการวาเปน
ทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน 
ท้ังน้ีตามท่ีกําหนดในขอ 53 และขอ 54 
 
    ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือ
ไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตร
ท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ันๆ
ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชน
ดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับ
เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน 
หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิก
สมทบไดจัดทําใหสหกรณถือวาไมมีตัวอยูก็ดี 
เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ
สหกรณท้ังสิ้น 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยการรับ
จดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

       ขอ 59.  การจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามขอ 54 (1)  ,(2), (4) น้ัน   สหกรณจะ
จายคืนเงินคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมอียูในสหกรณ
ใหกอน เงินคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออก 
เพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมี
อ ยู ใ น ส ห ก ร ณ คื น ใ ห แ ก ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ 
โดยเฉพาะเงินคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียก
ใหสหกรณ 

     ขอ 60.  การจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุาม
ขอ 54 (1) , (2), (4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคา
หุนท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุน
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ี
สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมี
สิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกน้ัน หรือจะเรียก
ใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออกโดย
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออก
น้ันดวยในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปน้ันแลวก็ได สุดแตจะเลือก สวนเงิน
รับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตาม
ระเบียบของสหกรณ 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยการรับ
จดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

จายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปท่ีออกน้ัน หรือจะเรียกใหจายคืน
หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกน้ันดวย 
ในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับ
ฝากและดอกเบ้ียน้ัน  สหกรณจะจายคืนให
ตามระเบียบของสหกรณ 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (3) สหกรณจะ
จายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย  บรรดาท่ีสมาชิก
สมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) น้ัน  สหกรณ
จะจายเงินคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมี
อยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดย
ไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลีย่คืนตั้งแตประจําปท่ี
ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกสมทบขอให
จายภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังท่ีประชุมใหญได
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวน
เงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณจะจายให
ตามระเบียบของสหกรณ 
      กรณีท่ีสหกรณมีการดําเนินงานเปน
ปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิกตามมลูคาหุน
ท่ีปรากฏในขอ 4 แตกรณีท่ีสหกรณขาดทุน
สะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสมให
ชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกท่ีพนจาก
สมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชี
ประจําปและคํานวณมูลคาหุนท่ีจะจายคืน
แกสมาชิก 

การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคหา ใหใช
เกณฑคํานวณดังนี ้

มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุน
สะสมคงเหลือ+หนี้สนิท้ังสิน้) 

จํานวนหุนท้ังสิ้น 

 

 

ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ี
ออกน้ันดวยในเมื่อ ท่ีประชุมใหญมีมติ ให
จัดสรรกําไรสทุธิประจําปน้ันแลวก็ได สุดแตจะ
เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ
จะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
      ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอย
ละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยู
ในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิก
สมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ัน
ไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
     ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตาม ขอ (3) สหกรณจะจายคาหุน   
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมี
อยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ (5) สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคนืกับดอกเบ้ียคางจาย
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืน
ใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปท่ีออกจากสหกรณ 
หรื อหากสมา ชิกสมทบขอใหจ ายค าหุ น
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังท่ีท่ีประชุม
ใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได 
สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 
   ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม
จะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบทีพนจากสมาชิกภาพในระหวางป
จนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงิน
คาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิก
สมทบโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุน
สะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังสิ้นแลวนํามาเฉลี่ย 
โดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 
          เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคา
หุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณ
ตองคํานวณมลูคาเงินคาหุน จายคนืตอหุนให
เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไม
สูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

         ในการปรับลดมูลคาตอหุนท่ีจะจายคืนแก
สมาชิกสหกรณไมตองทําการปรับปรุงบัญชีใด  ๆ
แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืน
ตอหุนท่ีจะจายคืนสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน   สําหรับ
สวนตางของมูลคาหุนท่ีกําหนดในขอบังคับขอ 4 
ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอ
หุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไป
ลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
       เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงิน คา
หุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปน
ปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูง
กวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 4  จนกวา
สหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

 แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

     ขอ 60.  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตาม     ขอ 59  
สหกรณมี อํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

      ขอ 61. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ 53  น้ัน 
ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตอง
รับผิดตอสหกรณออกกอน 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

      ขอ 61.  การถอนชื่อสมาชกิสมทบออก
จากทะเบียนสมาชกิ  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก 

      ขอ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออก
จากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ ไม ว า เพราะเหตุ ใด  ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิก
สมทบรายน้ันออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   2. ขอบังคับเก่ียวกับการตรวจสอบกิจการ 
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการแทน                   
นายทะเบียนสหกรณ ไดออกประกาศและใหถือปฏิบัติระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เพ่ือใหจัดทํากฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงและการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ  
ขอ 14  ใหสหกรณกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการในขอบังคับของสหกรณ 
โดยตองกําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ปนับแตปบัญชีท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ
เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ เมื่อพนวาระการดํารงตําแหนง หากยังไมมีการเลือกตั้งใหม ใหปฏิบัติ
หนาท่ีอยูตอไปจนกวาท่ีประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 
   ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
   ในการนี้ไดแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 103 การดํารงตําแหนง                     
ผูตรวจสอบกิจการ ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  .......................................................................................................... 
 

 

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนง ไดมีกําหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพรางกอน 
       ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจไดรับ
เลือกตั้งซ้ํา 

ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามปทางบัญชีสหกรณ เม่ือครบกําหนดเวลาแลว 
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม  ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
      ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีก
ได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ตามระเบียบ                      
นายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2563 ให
ผูตรวจสอบกิจการมี
วาระการดํารงตําแหนง
คราวละไมเกินสามป
นับแตปบัญชี 
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   2. ขอบังคับเก่ียวกับการตรวจสอบกิจการ 
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการแทน                   
นายทะเบียนสหกรณ ไดออกประกาศและใหถือปฏิบัติระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เพ่ือใหจัดทํากฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงและการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ  
ขอ 14  ใหสหกรณกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการในขอบังคับของสหกรณ 
โดยตองกําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ปนับแตปบัญชีท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ
เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ เมื่อพนวาระการดํารงตําแหนง หากยังไมมีการเลือกตั้งใหม ใหปฏิบัติ
หนาท่ีอยูตอไปจนกวาท่ีประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 
   ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
   ในการนี้ไดแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 103 การดํารงตําแหนง                     
ผูตรวจสอบกิจการ ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  .......................................................................................................... 
 

 

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนง ไดมีกําหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพรางกอน 
       ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจไดรับ
เลือกตั้งซ้ํา 

ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามปทางบัญชีสหกรณ เม่ือครบกําหนดเวลาแลว 
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม  ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
      ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีก
ได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ตามระเบียบ                      
นายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2563 ให
ผูตรวจสอบกิจการมี
วาระการดํารงตําแหนง
คราวละไมเกินสามป
นับแตปบัญชี 
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   3. ขอบังคับเก่ียวกับการใหกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
การลงทุน 
   ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ขอ 7 สหกรณ
ท่ีมีสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละย่ีสิบของทุนเรือนหุนและทุนสํารอง หรือเงินลงทุนมากกวา
หนึ่งพันลานบาท ใหกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทํานโยบายและแผนการ
ลงทุนเสนอตอคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังดูแลและการจัดการลงทุน
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกลาว 
   ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มีองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณนั้น 
   ในการนี้ เห็นสมควรไดแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 87 กรรมการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุน และเพิ่มเติมขอ 87/1 คณะอนุกรรมการ  ใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  .......................................................................................................... 
 

ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
      ขอ  87.คณะอนุกรรมการการลงทุน 

คณะกรรมการดําเนินการ อาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
การลงทุน จํานวน 5 คน โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานคณะอนุกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการ
หน่ึงคน นอกน้ันเปนคณะอนุกรรมการ โดยให
คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจหนาท่ีจัดทํา
นโยบายและแผนการลงทุนเสนอตอคณะกรรมการ
และท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังดูแลและ
การจัดการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายและแผนการ
ลงทุนดังกลาวใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ
และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการสหกรณ
แหงชาติ กําหนด 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
การดําเนินงานและการกํากับ
ดูแลสหกรณออมทรัพย และ
สหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 

ขอ  87.  คณะอนุกรรมการ   
ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   
คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ  
เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจ
ของสหกรณ    โดยมี อํานาจ
หน าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

     ขอ 87/1  คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแก
การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ อาจมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือมอบหมายให
ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
การดําเนินงานและการกํากับ
ดูแลสหกรณออมทรัพย และ
สหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

	 4.3	พิจารณาหลักการให้สหกรณ์นำาเงิน 

	 	 ไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น
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4.3 พิจารณาอนุมตัิหลกัการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  

ผูจัดการ ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2563                     
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
เร่ืองขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
และใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพ่ือใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดย
ใชดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมี
ความเส่ียงนอยท่ีสุด ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

ขอ 2. ในประกาศนี้ 
 “ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรไทย 
 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู  
 “หุนกู” หมายความวา หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดวยสิทธิ ท้ังนี้ไม

รวมถึงหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกําหนดอายุไถถอน 
ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผู รับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ               

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย 
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ 
A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกูท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จาก
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 
แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณท่ีไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2552                 
อยูกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป  
(ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  186,296,361.93  บาท  เพ่ิมขึ้นจาก  
ปกอน 11,187,047.00 บาท 
   คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงิน              
ไมเกิน 180.0 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
  ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เฉพาะการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ 3 (7) จึงขออนุมัติท่ีประชุมใหญให
คณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือลงทุนไดภายใตเง่ือนไขตามประกาศดังกลาวตอไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  .............................................................................................................................. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
4.3 พิจารณาอนุมตัิหลกัการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  

ผูจัดการ ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2563                     
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
เร่ืองขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
และใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพ่ือใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดย
ใชดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมี
ความเส่ียงนอยท่ีสุด ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

ขอ 2. ในประกาศนี้ 
 “ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรไทย 
 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู  
 “หุนกู” หมายความวา หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดวยสิทธิ ท้ังนี้ไม

รวมถึงหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกําหนดอายุไถถอน 
ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผู รับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ               

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย 
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ 
A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกูท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จาก
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณท่ีไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2552                 
อยูกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป  
(ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  186,296,361.93  บาท  เพ่ิมขึ้นจาก  
ปกอน 11,187,047.00 บาท 
   คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงิน              
ไมเกิน 180.0 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
  ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เฉพาะการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ 3 (7) จึงขออนุมัติท่ีประชุมใหญให
คณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือลงทุนไดภายใตเง่ือนไขตามประกาศดังกลาวตอไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  .............................................................................................................................. 
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(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณท่ีไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2552                 
อยูกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป  
(ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  186,296,361.93  บาท  เพ่ิมขึ้นจาก  
ปกอน 11,187,047.00 บาท 
   คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงิน              
ไมเกิน 180.0 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
  ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เฉพาะการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ 3 (7) จึงขออนุมัติท่ีประชุมใหญให
คณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือลงทุนไดภายใตเง่ือนไขตามประกาศดังกลาวตอไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  .............................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

	 4.4	การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและจัดจ้าง 

	 	 ผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2564 
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 4.4 พิจารณาการคัดเลอืกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชี 

ประจําป 2564 
ผูจัดการ    
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจาง
ผูสอบบัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชี
สหกรณเพื่อประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว 
สามารถทําการประชุมใหญ  จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทัน
ตามความตองการของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีสหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป  
   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                  
ขอ 71 (5)  กําหนดใหท่ีประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
   ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  เลขทะเบียนท่ี 4424  เปน
ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2563              
ในอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน  90,000 บาท 
   ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 40 คร้ังท่ี 12/2563               
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม  2563   ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ของบริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ                       
โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 ซึ่งเปนบริษัทฯ เดิมท่ีไดตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เปนเงิน  90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)     
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา  
   1.  บริษัท ธนสาร การบัญชี  และคณะ โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน                       
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  
ประจําป 2564 
   2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2564                            
เปนเงิน  90,000  บาท (เกาหมื่นบาทถวน)  เพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออก
คําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 
 
 
 



 

 

 

 
 4.4 พิจารณาการคัดเลอืกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชี 

ประจําป 2564 
ผูจัดการ    
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจาง
ผูสอบบัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชี
สหกรณเพื่อประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว 
สามารถทําการประชุมใหญ  จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทัน
ตามความตองการของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีสหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป  
   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                  
ขอ 71 (5)  กําหนดใหท่ีประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
   ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  เลขทะเบียนท่ี 4424  เปน
ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2563              
ในอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน  90,000 บาท 
   ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 40 คร้ังท่ี 12/2563               
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม  2563   ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ของบริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ                       
โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 ซึ่งเปนบริษัทฯ เดิมท่ีไดตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เปนเงิน  90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)     
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา  
   1.  บริษัท ธนสาร การบัญชี  และคณะ โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน                       
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  
ประจําป 2564 
   2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2564                            
เปนเงิน  90,000  บาท (เกาหมื่นบาทถวน)  เพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออก
คําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.4 
ลําดับ บริษัท วงเงินคาจาง การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ 
1 บริษัทธนสาร การบัญชี 

โดย นางจารุณี  ศุภกาญจน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                           
เลขท่ี 4424 

เปนเงิน 90,000 บาท 
ขอเบิกครั้งเดียวใน
วันท่ีรับรองงบการเงิน
ประจําป 

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้งและมอบหมายให
ผูชวยผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ                 
3 ครั้งๆละ ไมนอยกวา 2 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวย
ผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด 
กรณีมีขอสังเกตทางการเงินการบัญชีท่ีสําคัญท่ีพบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร หรือ
เม่ือไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหนวยงาน
ราชการ  
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งตามท่ีสหกรณรองขอ 
- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืนท่ีมีป
บัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจํานวนท่ีกรมตรวจ
บัญชีกําหนด 
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติตามท่ี
ประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

	 4.5	การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ 

	 	 สหกรณ์	ชุดที่	41	ประจำาปี	2564
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 4.5  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 41                   

ประจําป  2564 
ผูจัดการ 
     ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 62                
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 41  มีจํานวน  13  คน ดังนี้  
   1. คณะกรรมการดําเนินการ  เปนกรรมการ ที่ยังอยูในตําแหนงตอไป                
อีก 1 ป  จํานวน 6 ทาน  

1. นางสุมาลี ยุกตานนท 2. นายสมบูรณ เย็นเอง 
3. นางอุมาพร พิมลบุตร 4. นายบัญชา สุขแกว 
5. นางชริสา ชีวะพฤกษ 6. นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ 

   2. กรรมการดําเนินการครบวาระ  4 ป  (เวนวรรค  1 ป ) จํานวน  2 ทาน  
1. นายอดิศร พรอมเทพ 2. นายสมศักดิ์ เขตสมุทร 

   3.  กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง   จํานวน  5  ทาน    
1. นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน 2. นายบรรจง จํานงศติธรรม 
3. นายสมหวัง พิมลบุตร 4. นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ 
5. นายเขมชาติ จิวประสาท   

   ดังนั้น เพ่ือใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย                 
กรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 41  เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง โดยมีนายแสน  ศรีงาม  เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือทําหนาท่ีสรรหา คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 41 เปนประธานกรรมการ  จํานวน 1 คน  
และเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน  โดยวิธีการเลือกตั้ง 

   สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน
กรรมการดําเนินการสหกรณฯ  จํานวน  10 คน จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
  
 

 

 



 
 
 
 4.5  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 41                   

ประจําป  2564 
ผูจัดการ 
     ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 62                
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 41  มีจํานวน  13  คน ดังนี้  
   1. คณะกรรมการดําเนินการ  เปนกรรมการ ที่ยังอยูในตําแหนงตอไป                
อีก 1 ป  จํานวน 6 ทาน  

1. นางสุมาลี ยุกตานนท 2. นายสมบูรณ เย็นเอง 
3. นางอุมาพร พิมลบุตร 4. นายบัญชา สุขแกว 
5. นางชริสา ชีวะพฤกษ 6. นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ 

   2. กรรมการดําเนินการครบวาระ  4 ป  (เวนวรรค  1 ป ) จํานวน  2 ทาน  
1. นายอดิศร พรอมเทพ 2. นายสมศักดิ์ เขตสมุทร 

   3.  กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง   จํานวน  5  ทาน    
1. นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน 2. นายบรรจง จํานงศติธรรม 
3. นายสมหวัง พิมลบุตร 4. นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ 
5. นายเขมชาติ จิวประสาท   

   ดังนั้น เพ่ือใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย                 
กรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 41  เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง โดยมีนายแสน  ศรีงาม  เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือทําหนาท่ีสรรหา คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 41 เปนประธานกรรมการ  จํานวน 1 คน  
และเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน  โดยวิธีการเลือกตั้ง 

   สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน
กรรมการดําเนินการสหกรณฯ  จํานวน  10 คน จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

	 4.6	การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 	 	 ประจำาปี	2564	
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 4.6  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 
ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2564  ลงวันท่ี  ธันวาคม 2563 ผูสมัครตองเปนนิติ
บุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมแนบ
หลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง ชั้น 3 กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี 1-8 ธันวาคม  2563 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 นิติบุคคล  
   ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

  จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 4.6  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 
ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2564  ลงวันท่ี  ธันวาคม 2563 ผูสมัครตองเปนนิติ
บุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมแนบ
หลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง ชั้น 3 กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี 1-8 ธันวาคม  2563 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 นิติบุคคล  
   ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

  จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  5

เรื่องอื่นๆ

	 5.1	การจับรางวัลให้สมาชิกโดยใช้โปรแกรม 

	 	 	 	 คอมพิวเตอร์
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 

 5.1 การจับรางวัลใหสมาชิก 
ผูจัดการ  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดจัดสรรเงินรายไดเพ่ือเปนเงินรางวัล
ใหกับสมาชิก จํานวนท้ังส้ิน 206 รางวัล เปนเงิน  226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) 
แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปนี้
สหกรณจะงดการจับสลากดวยมือในหองประชุม เพ่ือรักษามาตรการเวนระยะหางทางสังคม 
(SOCIAL DISTANCING) แตจะสุมจับรางวัลใหสมาชิกโดยใชระบบคอมพิวเตอรใหกับ สมาชิกท่ัวประเทศ
และสมาชิกท่ีเขารวมประชุม รวม 206 รางวัล เปนเงิน 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่น                         
หกพันบาทถวน) สมาชิกมีสิทธิไดรับรางวัลแมไมอยูในหองประชุม และผูท่ีไดรับรางวัล สหกรณฯ 
จะโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสหกรณทุกรางวัล  (เลมสีแดง) 
 

รางวัลจํานวน 206 รางวัล เปนจํานวนเงิน 226,000 บาท 

ลําดับ จํานวนเงิน (บาท) จํานวนรางวัล รวม (บาท) 
รางวัลท่ี 1 5,000 4 20,000.00 
รางวัลท่ี 2 3,000 10    30,000.00 
รางวัลท่ี 3 2,000 20    40,000.00 
รางวัลท่ี 4 1,500 30    45,000.00 
รางวัลท่ี 5 1,000 40   40,000.00 
รางวัลท่ี 6   500 102  51,000.00 

 

ผลการจับรางวัล 
สมาชิกท่ัวประเทศและสมาชิกเขารวมประชุม  จํานวน 206 รางวัล  

รางวัลที่ 1   จํานวน 4  รางวัลๆละ 5,000.- บาท  ไดแก     
   1 ............................................................. 

  2 ........................................................ 
  3 ........................................................ 
  4 ........................................................ 

รางวัลที่ 2   จํานวน  10  รางวัลๆละ 3,000.- บาท  ไดแก  
1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 

 

 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 

 5.1 การจับรางวัลใหสมาชิก 
ผูจัดการ  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดจัดสรรเงินรายไดเพ่ือเปนเงินรางวัล
ใหกับสมาชิก จํานวนท้ังส้ิน 206 รางวัล เปนเงิน  226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) 
แตเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปนี้
สหกรณจะงดการจับสลากดวยมือในหองประชุม เพ่ือรักษามาตรการเวนระยะหางทางสังคม 
(SOCIAL DISTANCING) แตจะสุมจับรางวัลใหสมาชิกโดยใชระบบคอมพิวเตอรใหกับ สมาชิกท่ัวประเทศ
และสมาชิกท่ีเขารวมประชุม รวม 206 รางวัล เปนเงิน 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่น                         
หกพันบาทถวน) สมาชิกมีสิทธิไดรับรางวัลแมไมอยูในหองประชุม และผูท่ีไดรับรางวัล สหกรณฯ 
จะโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสหกรณทุกรางวัล  (เลมสีแดง) 
 

รางวัลจํานวน 206 รางวัล เปนจํานวนเงิน 226,000 บาท 

ลําดับ จํานวนเงิน (บาท) จํานวนรางวัล รวม (บาท) 
รางวัลท่ี 1 5,000 4 20,000.00 
รางวัลท่ี 2 3,000 10    30,000.00 
รางวัลท่ี 3 2,000 20    40,000.00 
รางวัลท่ี 4 1,500 30    45,000.00 
รางวัลท่ี 5 1,000 40   40,000.00 
รางวัลท่ี 6   500 102  51,000.00 

 

ผลการจับรางวัล 
สมาชิกท่ัวประเทศและสมาชิกเขารวมประชุม  จํานวน 206 รางวัล  

รางวัลที่ 1   จํานวน 4  รางวัลๆละ 5,000.- บาท  ไดแก     
   1 ............................................................. 

  2 ........................................................ 
  3 ........................................................ 
  4 ........................................................ 

รางวัลที่ 2   จํานวน  10  รางวัลๆละ 3,000.- บาท  ไดแก  
1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
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รางวัลที่ 3  จํานวน  20  รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 
13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 
15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 
17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 
19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 

 

รางวัลที่ 4  จํานวน  30  รางวัลๆละ 1,500.- 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………………………………………...…………… 
 

รางวัลที่ 5  จํานวน 40  รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท  ไดแก 
1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 

 
 

รางวัลที่ 5  จํานวน 40  รางวัล รางวัลละ 1,000.- 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…………………………………………………… 
 

รางวัลที่ 6    จํานวน 102 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…………………………..………………………… 
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รางวัลที่ 5  จํานวน 40  รางวัล รางวัลละ 1,000.- 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…………………………………………………… 
 

รางวัลที่ 6    จํานวน 102 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…………………………..………………………… 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 102 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท (ตอ)ไดแก 

25…………………………………………………… 26…………………………………………………….. 

27…………………….…………………………….. 28……………………………………..……………… 
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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…………………………………………………… 

61…………………………………………………… 62…………………………………………………… 

63…………………………………………………… 64…………………………………………………….. 
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67........................................................... 68…………………………………………………… 
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77........................................................... 78........................................................... 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 102 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท (ตอ)ไดแก 
 

81…………………………………………………… 82. …………………………………………………… 

83. …………………………………………………… 84……………………………………………………… 

85. …………………………………………………… 86……………………………………………………… 
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85. …………………………………………………… 86……………………………………………………… 

87…………………………………………………….. 88……………………………………………………… 
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สอป.) 
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 
คณะกรรมการ    
   ตอ 41 
   ตอ 42 

ฝายอํานวยการ    (061-8239250)  ID LINE :  061-8239250  
1.  สิวพร วงศวรากร หัวหนาฝาย ตอ 20 
2.  ธัญสิร ิ แสงเทียน เจาหนาท่ีธุรการ ตอ 21 
3.  ธนพัชร หอมฟก เจาหนาท่ีธุรการ ตอ 14 
4.  นงคราญ หลักคําแพง นักการ ตอ 34 
   ตอ 22 

ฝายบริหารสินเช่ือ    (087-5608886)  ID LINE :  087-5608886 
1.  มัณฑนา เปาลิวัฒน หัวหนาฝาย ตอ 11 
2.  กรรณิกา สุวรรณะ เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 12 
3.  วรรณกร ศรีสุขวโรทัย เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 13 
4.  วิธินันท สุกิน เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 15 

ฝายการเงิน        (087-5608884)  ID LINE :  087-5608884 
1.  สุมาลี จันทเดช หัวหนาฝาย ตอ 16 
2.  ฐาปณี ผลาวงษ เจาหนาท่ีการเงิน ตอ 23 
   ตอ 17 

ฝายบัญชี          (062-9525162) ID LINE :  062-9525162 
1.  กาญจนา เตชะเทพวรชัย หัวหนาฝาย ตอ 18 
2.  สุกัญญา วัฒนกิจ เจาหนาท่ีบัญช ี ตอ 26 

งานทะเบียนและประมวลผล 
1. กุลพัชร รอดระรัง หัวหนางาน ตอ 19 
2. ภานุพงศ กลิ่นประชุม เจาหนาท่ีประมวลผล ตอ 27 

ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
(สสอ.ชสอ.)  โทร. 0 2562 0572  ตอ  21  โทรสาร. 0 2579 2790 ,  ID LINE  : 061-8239250 
    061-8239250 
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สำ�หรับ

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์

1.	 มุ่งมั่น	และอุทิศตน	เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า	ด้วยความเสียสละ		ซื่อสัตย์	และสุจริต| 
	 โดยยึดมั่นอุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์
2.	 พึงรักษา	ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม	และตัดสินใจบนพ้ืนฐานประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรม
3.	 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด	รวมถึงยึดหลักจริยธรรม	วัฒนธรรมอันดีงาม
4.	 มุ่งพัฒนาความรู้ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
5.	 กำากับ	 ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา	 แต่จะ 
	 สร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6.	 พึงใช้	ดูแล	และรักษาทรัพย์สิน	อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7.	 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตำาแหน่ง	หน้าท่ีในสหกรณ์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ส่วนตน	ญาติ	และพวกพ้อง
8.	 หลีกเล่ียงการทำาธุรกิจส่วนตนท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์	 และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในองค์กร 
	 หรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9.	 ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล	องค์กร	เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตำาแหน่ง	ผลประโยชน์ของตน
10.	ไม่นำาเอาทรัพย์สิน	 อุปกรณ์	 บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนและพวกพ้อง	 และไม่กระทำาการใด 
	 อันเป็นปฏิปักษ์	และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์

สำ�หรับ

เจ้�หน้�ที่สหกรณ์

1.	 พึงปฏิบัติตามนโยบาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบของสหกรณ์และคำาส่ังของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	ภายใต้ 
	 อุดมการณ์	หลักการและวิธีการสหกรณ์
2.	 พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ	และประทับใจ
3.	 พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำาไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4.	 ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5.	 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6.	 พงึรกัษาและใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์น		อปุกรณข์องสหกรณอ์ยา่งประหยดั	คุม้คา่มากท่ีสดุ	รวมถึงไมน่ำาเอาไปใช ้
	 เป็นประโยชน์ส่วนตน
7.	 พงึรกัษาและเสรมิสรา้งความสามคัคีระหวา่งเจา้หนา้ทีส่หกรณแ์ละหลกีเลีย่งการสรา้งความขดัแยง้	ปญัหา	หรอื 
	 การกระทำาอันเป็นการสร้างความแตกแยก
8.	 พงึใหข้า่วสารการดำาเนนิงานสหกรณท์ีเ่ปน็ประโยชนแ์กส่มาชกิในทกุโอกาสทีเ่อือ้อำานวย	ขณะเดียวกนัได้รับฟัง 
	 ปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำาเนินงานในโอกาสต่อไป
9.	 พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน	ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก	หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	หรือ 
	 พวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10.	หลีกเลี่ยงการทำาธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	เป็นคู่แข่งขัน	หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์






