รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
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การประชุมใหญ่สามัญ
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมกุลาดำ� กรมประมง

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ชื่อว่าเป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำ�กัดสินใช้
ณ ตำ�บลวัดจันทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก)
รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟโฟเซน
จึงถือเอาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
ชุดที่ 41 ประจำ�ปี 2564

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

นายสุเมธ ตันติกุล
รองประธานกรรมการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์
รองประธานกรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ

นางสาวฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

นางภัทรธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการ
กรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการทำ�หน้าที่ผู้จัดการ

นางจารุณี ศุภกาญจน์
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4424

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
เลขานุการ

นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการ

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
เหรัญญิก

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง จำ�กัด ประจำ�ปี 2564

คณะกรรมการเงินกู้

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
ประธานกรรมการเงินกู้

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการเงินกู้

นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสุมาลี ยุกตานนท์
ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

นายบัญชา สุขแกว
กรรมการ

น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
อนุกรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
อนุกรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นายสุเมธ ตันติกุล
ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุน

นางสุมาลี ยุกตานนท
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและระเบียบ

นายบัญชา สุขแก้ว
อนุกรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล
อนุกรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
นายสุธรรม ลิ่มพานิช
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคลินิก

นายสุเมธ ตันติกุล
ประธานกรรมการคลินิก

นางสุมาลี ยุกตานนท์
กรรมการ

นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการ

นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศูนยประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห สสอ.รท. สส.ชสอ. และ สส.สท.

นางสุมาลี ยุกตานนท์
ประธานกรรรมการ
ศูนยประสานงานฯ

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการและผู้จัดการ
ศูนย์ประสานงานฯ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
รองประธ่านกรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

นางสาวฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการและเหรัญญิก

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

โทร. 0-2562-0572-3 , 0-2579-2789 Fax. 0-2579-2790 ภายในกรมประมง 7600, 7601
มือถือ : ฝ่ายอำ�นวยการ : 06-1823-9250 ฝ่ายบัญชี : 06-2952-5162 ฝ่ายการเงิน : 08-7560-884
มือถือ : ฝ่ายบริหารสินเชือ่ : 08-7560-8886, งานทะเบียนและประมวลผล : 09-5508-7848
E-mail : tgc0269@gmail.com , Website : www.Fishcorp.in.th

ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

มัณฑนา เปาลิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ

กรรณิกา สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

ฝ่ายการเงิน

สุมาลี จันทเดช
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ฐาปณี ผลาวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายอำ�นวยการ

สิวพร วงศ์วรากร
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
เกษียณอายุการทำ�งาน วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ธัญสิริ แสงเทียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ธนพัชร์ หอมฟัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิธินันท์ สุกิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

วรรณกร ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

ฝ่ายบัญชี

กาญจนา เตชะเทพวรชัย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

สุกัญญา วัฒนกิจ
เจ้าหน้าที่บัญชี

งานทะเบียนและประมวลผล

กุลพัชร รอดระรัง
ภานุพงศ์ กลิ่นประชุม
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นงคราญ หลักคำ�แพง
นักการ

ชนมน ฤทธิ์ยิ้ม
พนักงานทำ�ความสะอาด

แผนภูมิแสดงผลการดำ�เนินงาน ปี 2564

สารจากประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด ชุดที่ 41
_______________________________________

ด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ชุดที่ 41 ประจำ�ปี 2564 เมือ่ วันที่ 30
พฤษภาคม 2564 มีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี เนือ่ งจากท่านเกษียณอายุราชการจากกรมประมง ประกอบกับ
มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพร จึงไม่สะดวกที่จะมาปฏิบัติงานในตำ�แหน่งดังกล่าวได้ตามปกติ
ท่านจึงขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ จึงมีมติมอบหมายให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
ในรอบปี 2564 ได้เข้าบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด นับเป็นเวลาของการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับวงการสหกรณ์ ทัง้ การแก้ไขกฎหมาย การออกกฎกระทรวง และระเบียบใหม่ๆ ของ
นายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อกำ�กับ ควบคุม ดูแลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับปัญหาการแพร่
กระจายของเชือ้ ไวรัสโควิค -19 ระบาด อย่างหนักขยายเป็นวงกว้างทัว่ ประเทศ ซึง่ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศรวมทั้งมีผลกระทบต่อการดำ�รงชีวิตของครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
การบริหารงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ชุดที่ 41
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานสหกรณ์ โดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
การสร้ า งความมั่นคงให้กับสหกรณ์และการสร้ า งความเชื่ อ มั่ นที่ มี ต่อ องค์ ก ร โดยใน ปี พ.ศ. 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ได้ผ่านการประเมินการจัดระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
อยู่ใน ระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์” ถือเป็นการยืนยันในการดำ�เนินงานของสหกรณ์ที่ได้
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดมา
ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทกุ ท่าน ทีม่ สี ว่ นร่วมให้กจิ การสหกรณ์ด�ำ เนินงาน
เป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ
ผมขอถือโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ กุ ท่าน เคารพนับถือ
จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและสมหวัง
ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
(นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์)
รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด

ที่ สอป.ว.
71/2564
ที่ สอป.ว.
71/2564

วาคม 2564
22 ธัน22
วาคมธัน2564
่อง ญประชุ
ขอเชิญมใหญ
ประชุสมามัใหญ
สามัญาปประจํ
าป 2564
เรื่อง เรืขอเชิ
ญประจํ
2564
ผูอํานวยการกอง,
ผูอํานวยการสถาบั
น, ประมงจั
ด, ผูอํานวยการศู
นยา,หัหนวหน
าหนวกยงานทุ
เรียน เรีผูอยํานนวยการกอง,
ผูอํานวยการสถาบั
น, ประมงจั
งหวัด, ผูงอหวัํานวยการศู
นย,หัวหน
วยงานทุ
แหง กแหง
และสมาชิ
กสหกรณ
พยกรมประมง
และสมาชิ
กสหกรณ
ออมทรัอพอมทรั
ยกรมประมง
จํากัด จํทุากกัทดานทุกทาน
ดวยคณะกรรมการดํ
าเนินการสหกรณ
พยกรมประมง
ดวยคณะกรรมการดํ
าเนินการสหกรณ
ออมทรัอพอมทรั
ยกรมประมง
จํากัด ชุจําดกัทีด่ 41ชุดทีได่ 41 ได
สามัญาปประจํ2564
าป ผ2564
อิเล็กกทรอนิ
กส (Video
conference)
กําหนดจักําดหนดจั
ประชุดมประชุ
ใหญสมามัใหญ
ญประจํ
านสื่อผอิาเนสื
ล็ก่อทรอนิ
ส (Video
conference)
ใน ใน
12 กุนมธภาพั
นธ 2565
เวลา 09.00-16.00
น. หองประชุ
ตึกจุฬาภรณ
วันเสารวัทนี่ เสาร
12 กุทมี่ ภาพั
2565
เวลา 09.00-16.00
น. หองประชุ
มกุลาดํมากุชัล้นาดํ7า ตึชัก้นจุ7ฬาภรณ
กรมประมง
ศูนยกลางประชุ
มผานระบบ
conference
ในวัทนี่ เสาร
12 กุนมธภาพั
นธ 2565
กรมประมง
เปนศูนยเปกนลางประชุ
มผานระบบ
Video Video
conference
ในวันเสาร
12 กุทมี่ ภาพั
2565
เวลา 09.00-16.00
น. สและใช
สํานักงานประมงจั
ยวิจัยฒและพั
ฒนาประมง
เวลา 09.00-16.00
น. และใช
ํานักงานประมงจั
งหวัด ศูงนหวัยดวิจศูัยนและพั
นาประมง
และหนและหน
วยงานวยงาน
งกัดกรมประมง
เปนสถานที
่จัดการประชุ
ใหญ้งนีในครั
นี้ดวยาตามกํ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 จั ด ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2563 ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2564 หนา
ครั้งที่ 2 จัดประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เมื่อวันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 หนา
ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญแนบทายรายงานวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563 และรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2564
ณ หองประชุมกุลาดํา ชั้น 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
2. นายจิรพันธ จันทรพิทักษ

ผูสอบบัญชีสหกรณ
สํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
3. สมาชิกสหกรณ
จํานวน 4 คน
4. เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน
5. เจาหนาที่สหกรณ
จํานวน 5 คน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายอดิศร พรอมเทพ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
อันเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด รวม 28 จังหวัด อยูในบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุด แนบทาย
คําสั่งศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดบริหารใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 กําหนดการจัดกิจกรรมในเขต
พื้นที่สถานการณที่กําหนด เปนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก และมีโอกาสติดตอ
สัมผัสกันโดยงาย ประกอบกับไมอาจคาดการณไดวาสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาวจะ
คลี่คลายหรือสิ้นสุดลงเมื่อใด
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงไมสามารถจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563 ตามรูปแบบเดิมได คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีความเห็นวาเพื่อใหสหกรณ
สามารถดําเนินกิ จการไดตามปกติและจ ายเงินป นผลและเฉลี่ยคื นใหสมาชิกได จึงเห็นสมควรจั ด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งกรมประมงไดอนุญาตใหสหกรณฯ ใช
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พรอมอุปกรณการสื่อสารและโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบ
(Video conference) กับสมาชิกสหกรณที่ปฏิบัติงานในกอง สถาบัน สํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัย
และและพั ฒนาประมงน้ํ าจืด ศูนยวิจั ยและพัฒนาประมงชายฝง ศู นย วิจัยและพั ฒนาประมงทะเล
รวมทั้ งหนวยงานอื่ นที่ สังกั ดกรมประมง โดยใช ห องประชุ มกุ ลาดํ า ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ กรมประมง
เปนศูนยกลางประชุมผานระบบ (Video conference) และมีสมาชิกเขารวมแสดงตนพรอมแจง
หมายเลขสมาชิก เพื่อเขารวมประชุมจํานวน 390 คน ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบ
องคประชุม ตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณ ขอ 69 “การประชุมใหญ
ของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจําป 2563
ผูสอบบัญชี

ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดคัดเลือกและวาจาง บริษัท
ธนสาร การบั ญ ชี โดยนางจารุ ณี ศุ ภ กาญจน ผู ส อบบั ญ ชี อ นุ ญ าต เลขทะเบี ย นที่ 4424 คณะ
เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2563 นั้น
ผูส อบบั ญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 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
มี ค า ใช จ า ยดอกเบี้ ย และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน 48,506,162.23 บาท และมี กํ า ไรสุ ท ธิ
112,773,860.20 บาท (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจําป 2563

มติที่ประชุม

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจําป 2563 ตามที่ผูสอบบัญชีเสนอ
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 สหกรณมีเงินลงทุน จํานวน 1,369,175,050.48
บาท คิดเปนรอยละ 40.12 ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนเงินจํานวนมากอาจจะมีความเสียงที่สหกรณปฏิบัติ
ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และมติที่ประชุมใหญของสหกรณ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ข อ 5 เงิ น ให กู ยื ม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 สหกรณ มี เ งิ น ให กู ยื ม คงเหลื อ
1,562,917,691.09 บาท คิดเปนรอยละ 45.80 ของสินทรัพยทั้งสิ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9
เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือ จํานวน 1,342,219,487.14 บาท คิดเปนรอยละ 98.86
ของหนี้สินรวม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมีจํานวนเงินเปนนัยสําคัญ
1

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

11

ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
- สอบทานขั้นตอนการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติในการซื้อทุกครั้ง ตรวจสอบหลักฐาน
ใบหุนกับทะเบียนคุมและรวมเงินตามใบหุน ณ วันสิ้นปจะสอบทานการแสดงมูลคาของเงินลงทุน
รวมคาเผื่อผลขาดทุน หรือกําไรจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบราคาทุนตัด
จําหนายกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4
- สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท
- สอบทานรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูแตละประเภท วาไดปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สหกรณกําหนด
- วิเคราะหเปรีย บเทีย บยอดคงเหลือ ของลูกหนี้เงิน ใหกู แตล ะประเภทปป จ จุบัน กับ ปกอนเพื่ อ
วิเคราะหผลแตกตางที่เปนสาระสําคัญ และสาเหตุที่กอใหเกิดผลแตกตางนั้น
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการค้ําประกัน วาเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรั บฝากของสมาชิก และสหกรณอื่น สอบถามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตรวจหลักฐานการขอเปดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน การบันทึก
บัญชี การคํานวณดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกขั้นตอนเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
- มีการยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด เชนเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมคี วามตั้งใจ
ที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข า พเจ า มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อให ได ความเชื่ อมั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลว า งบการเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข อผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ซึ่ งรวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า ง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี และระเบี ย บกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ จ ะสามารถตรวจพบข อมู ล ที่ ขั ด ต อข อ เท็ จ จริ งอั น เป น
สาระสําคั ญที่มีอยูได เสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อขอผิดพลาดและถื อวา มี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขาพเจาไดใช
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ
เกิดจากการทุ จริตหรือข อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิด
จากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเป นเหตุให เกิ ดขอสงสั ยอย างมี นัยสําคั ญตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของ
ผู สอบบั ญชี ของข าพเจ าถึ งการเป ดเผยข อมู ลที่ เกี่ ยวข องในงบการเงิ น หรื อถ าการเป ดเผยดั งกล าวไม เพี ยงพอ
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตอง
หยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
3
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ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจ ารณาเรื่องตาง ๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบขาพเจาได
อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว
ตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ลายมือชื่อ

66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันที่ 15 มกราคม 2564
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4

(นางจารุณี ศุภกาญจน)
ผูสอบบัญชีสหกรณ

หนังสือรับรองของสหกรณ
13 มกราคม 2564
เรียน

ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

ตามที่ ท านได รั บการแต งตั้ งโดยที่ ประชุ มใหญ ให มี อํานาจการตรวจสอบบั ญชี ของสหกรณ ออมทรั พย
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2563 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควร
และไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไมเพียงใด นั้น
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ที่นําเสนอเพื่อการตรวจสอบ ตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควรจะ
เปนดังตอไปนี้
1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินที่นําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของที่มีทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดขึ้น โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญตอ
งบการเงิน
4. สหกรณ ฯ ไม ไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิ ไดปฏิ บัติตาม
ขอบังคับและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑใน
การตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยทั้งหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี
ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน
8. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอย างมีสาระสําคัญ ซึ่ งจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

(นายสมศักดิ์ เขตสมุทร)
กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น

เงินใหกูยืมระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว
เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
เงินประกันใชไฟฟา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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หมายเหตุ

ป2563
บาท

ป2562
บาท

2
3
4

64,332,044.68
400,162,503.54
-

115,703,090.24
460,161,198.12
30,000,000.00

5
6

273,008,852.87
9,960,985.73
747,464,386.82

278,270,702.25
10,206,476.88
894,341,467.49

4
5

1,369,175,050.48
1,289,908,838.22
604,172.09
4,926,404.70
19,100.00
2,664,633,565.49
3,412,097,952.31

1,163,036,433.26
1,369,400,540.59
740,508.93
5,200,093.85
19,100.00
2,538,396,676.63
3,432,738,144.12

7

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

หมายเหตุ

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

8
9
10

1,342,219,487.14
833,629.00
1,343,053,116.14

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

11

14,612,612.67
14,612,612.67
1,357,665,728.81

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

1,683,471,640.00
186,296,361.93
31,251,851.07
40,638,510.30
112,773,860.20
2,054,432,223.50
3,412,097,952.31

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

12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ

(นายสมบรูณ เย็นเอง)
เลขานุการ
วันที่ 13 มกราคม 2564
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ
คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือนและคาจาง
คาบําเหน็จเจาหนาที่
เงินชดเชยเจาหนาที่ลาออก
คาครองชีพ
คาประกันสังคม
คาสวัสดิการเจาหนาที่
คาการศึกษาบุตร
คารักษาพยาบาล (ครอบครัว)
คาตรวจสุขภาพประจําป
คาลวงเวลา
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน
สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย
คาดูแลรักษาครุภัณฑ
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง
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ป 2563
บาท

%

ป 2562
บาท

%

104,552,995.06
15,845,350.13
40,663,356.95
161,061,702.14

64.91
9.84
25.25
100.00

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

66.75
10.51
22.74
100.00

29,148,588.10
819,757.61
29,968,345.71
131,093,356.43

18.10
0.51
18.61
81.39

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

19.82
4.28
24.10
75.90

12,200.00
6,300.00
189,720.27
10,100.02
218,320.29

0.01
0.00
0.12
0.01
0.14

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

0.01
0.00
0.10
0.01
0.12

6,694,268.40
1,177,000.00
1,841,002.67
96,000.00
119,134.00
80,000.00
98,340.00
230,935.00
1,040.00
134,140.00

4.16
0.73
1.14
0.06
0.07
0.05
0.06
0.14
0.00
0.08

6,407,473.36
887,120.00
0.00
96,000.00
133,539.56
80,000.00
96,556.25
250,147.75
750.00
206,780.00

3.75
0.52
0.06
0.08
0.05
0.06
0.15
0.00
0.12

202,141.84
273,689.15
59,795.13
160,620.45
47,646.40
15,625.00

0.13
0.17
0.04
0.10
0.03
0.01

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

0.07
0.16
0.06
0.10
0.03
0.03

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คารับรอง
คาใชจายในการเลือกตั้ง
คาใชจายในการประชุมใหญ
คาไปรษณียากร
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาบริการรับ - สงเงินสด
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ
คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาตรวจสอบกิจการ
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาของใชสํานักงาน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
คาอบรมและสัมมนา
คาใชจายศูนยประสานงานฌป.
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด

กําไรสุทธิ

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

%

%

1,400,000.00

0.87

3,691,000.00

2.16

177,400.00
21,925.00
150,000.00
3,616,486.00
122,273.00
56,158.68
30,878.00
118,750.00
462,000.00
76,900.00
90,000.00
90,000.00
91,199.00
267,421.50
42,135.00
12,097.42
78,838.00
45,728.00
0.00
301,517.88
54,731.00
18,537,816.52
112,773,860.20

0.11
0.01
0.09
2.25
0.08
0.03
0.02
0.07
0.29
0.05
0.06
0.06
0.06
0.17
0.03
0.01
0.05
0.03
0.19
0.03
11.51
70.02

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

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

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

19

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ป 2563

%

บาท

ป 2562

%

104,552,995.06
247,937.14
15,597,412.99
120,398,345.19

64.91
0.15
9.68
74.75

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

66.75
0.12
10.40
77.26

2,628,872.60
234,641.10
200,547.95
1,915,594.50
3,045,969.84
36,936.98
3,671,030.14
612,673.98
155,424.66
1,292,597.25
388,060.27
1,592,526.55
211,578.08
179,490.42
689,884.94
1,890,665.78
535,262.48
1,516,543.56
532,442.47
670,832.87
3,143,780.83
444,723.29
1,598,243.83
2,083,191.78
1,822,315.40
1,822,315.40
1,134,082.19
928,249.32
124,684.91
1,097,698.63
237,328.77
57,328.77
361,775.34
20,736.99
20,616.44
1,049,884.92
715,956.16
27,068.48
583,726.03
1,388,073.05
40,663,356.95
161,061,702.14

1.63
0.15
0.12
1.19
1.89
0.02
2.28
0.38
0.10
0.80
0.24
0.99
0.13
0.11
0.43
1.17
0.33
0.94
0.33
0.42
1.95
0.28
0.99
1.29
1.13
1.13
0.70
0.58
0.08
0.68
0.15
0.04
0.22
0.01
0.01
0.65
0.44
0.02
0.36
0.86
25.25
100.00

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

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย
จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดง
รายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได
การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวม

ป 2563
บาท
444.64

ป 2562
บาท
3,033.42

23,800.00
64,307,800.04
64,332,044.68

24,800.00
115,675,256.82
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
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. เงินลงทุน ประกอบดวย
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตร ธกส.
- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
- หุนกู บมจ.ไทยคม
- หุนกู บมจ.ปตท.
- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
- หุนกู บมจ.ช.การชาง
- หุนกู บมจ.การบินไทย
- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป
- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร
- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
- หุนกู บมจ.เบทาโกร
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน
- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 1
- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 2
- หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
- หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น
- หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล
- หุนกู บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
- หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
- หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
- หุนกู บมจ.ไออารพีซี
- หุนกู บมจ.ราช กรุป
- หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
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บาท
มูลคายุติธรรม

ป 2563

บาท
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน

ป 2562

71,836,000.00
0.00
22,780,000.00
96,492,500.00
5,072,000.00
5,141,500.00
92,518,000.00
71,180,500.00
15,147,500.00
105,126,000.00
20,860,000.00
5,019,000.00
43,067,200.00
10,339,000.00
39,779,600.00
5,361,500.00
5,264,000.00
21,062,000.00
52,684,500.00
17,146,200.00
44,498,400.00
25,413,000.00
112,163,400.00
20,844,000.00
25,386,500.00
61,909,500.00
67,520,000.00
48,305,427.60
47,691,982.70
30,222,000.00
34,556,300.00
51,285,000.00
5,083,000.00
15,339,000.00
5,095,000.00
30,777,000.00
5,171,000.00
5,055,000.00
1,342,192,510.30
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70,000,000.00
0.00
20,000,000.00
95,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
90,000,000.00
70,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
42,000,000.00
10,000,000.00
38,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
44,000,000.00
25,000,000.00
107,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
65,000,000.00
44,777,000.00
44,777,000.00
30,000,000.00
34,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,301,554,000.00
40,638,510.30
1,342,192,510.30

ราคาทุน
30,000,000.00
30,000,000.00

31,521,000.00
20,012,000.00
23,482,000.00
62,358,000.00
5,211,000.00
5,217,500.00
103,737,000.00
45,735,500.00
20,408,000.00
106,851,000.00
20,824,000.00
5,030,000.00
41,290,000.00
10,297,000.00
69,561,200.00
5,605,000.00
5,310,000.00
21,028,000.00
53,311,500.00
17,205,700.00
45,604,800.00
10,419,000.00
106,547,200.00
21,182,000.00
10,380,000.00
46,995,000.00
67,138,000.00
51,449,226.40
50,742,348.80
31,851,000.00
19,448,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,135,752,375.20

30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
60,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100,000,000.00
45,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
68,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
44,000,000.00
10,000,000.00
102,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
45,000,000.00
65,000,000.00
47,762,000.00
47,762,000.00
30,000,000.00
19,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,085,524,000.00
50,228,375.20
1,135,752,375.20

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. เงินลงทุน (ตอ) ประกอบดวย

ป 2563
บาท
มูลคายุติธรรม

ป 2562
บาท
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
435,959.82
134,441.94
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
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 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 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 และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นจํานวน 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

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

23

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
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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

เงินใหกูยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูออมสิน
ลูกหนี้พนสภาพ

ระยะสั้น

ป 2563
บาท

22,955,882.00
565,930.00
248,022,570.25
495,632.25
968,838.37

ระยะยาว

0.00
306,610.00
1,279,137,639.79
6,342,830.48
4,121,757.95

ระยะสั้น

ป 2562
บาท

30,908,975.00
1,255,150.00
245,557,655.25
231,643.50
317,278.50

ระยะยาว

0.00
1,004,415.00
1,361,440,506.78
1,199,101.89
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 ไดมีมติใหความชวยเหลือตามมาตรการบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดโรค โควิด-19 ดังนี้
- พักชําระหนี้เงินกูสามัญ พักชําระเฉพาะตนเงิน สามารถพักชําระหนี้ ได 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2563
มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 884 ราย
6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เครื่องเขียนแบบพิมพ
ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินวันออมแหงชาติ
ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ
คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา
รวม
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ป 2563
บาท
29,319.00
325,627.39
578,060.54
0.00
8,927,978.80
100,000.00
9,960,985.73

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ประกอบดวย

ป 2563
บาท

ป 2562
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 เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด และกรมประมงเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นั้น สหกรณ ฯ ไดทําการปรับปรุงและตอเติมอาคารและไดยายมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร จํานวน 5,473,783.00 ตัดจายเปนเวลา 20 ป
ตั้งแตป 2561 ถึง 2582 ตัดจายปละ 273,689.15 บาท
8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
ป 2563
บาท

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

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ตัว๋ สัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
0.00
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
6. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํานวน 20.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน 15.00 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
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รวม
เงินรับฝาก - สหกรณอื่น
เงินรับฝากออมทรัพย
รวมเงินรับฝาก
10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินรอจายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันสังคมคางจาย
คาใชจายคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
คาตรวจสอบกิจการคางจาย
เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ)
รวม
11. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
รวม

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

84,823,787.57
1,257,321,304.86
1,342,145,092.43

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

74,394.71
1,342,219,487.14

72,753.26
1,312,256,677.09

ป 2563
บาท
1,553.50
575,785.85
17,361.22
12,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
46,928.43
833,629.00

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

ป 2563
บาท
12,771,610.00
1,841,002.67

ป 2562
บาท
11,594,610.00
-

14,612,612.67

11,594,610.00

ป 2563
บาท
13,558,780.17
5,969,071.25
8,306,982.65
3,417,017.00
31,251,851.07

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

ป 2563
บาท
50,228,375.20
(9,589,864.90)
40,638,510.30

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

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน
รวม
13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

14. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด

26

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ป 2563
บาท

ป 2562
บาท

112,773,860.20

111,037,603.42

202,141.84
301,517.88
273,689.15
1,177,000.00
1,841,002.67
180,000.00
(9,831,666.73)
25,502.00
106,943,047.01

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

(95,875,367.00)
103,828,460.00
(782,504,777.01)
856,220,824.20
3,084,411.56
(29,319.00)
10,080,974.88

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

(352,298.13)
(146,411.28)
(16,911.97)
1,377.80
201,234,011.06

(276,207.83)
(651,396.89)
(57,489.00)
(19,824.58)
209,326,286.39
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ป 2563
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล
เงินสดรับจากพันธบัตร ธกส.
เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม
เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม
เงินสดจายซื้อหุนกู
เงินสดรับจากหุนกู
เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูยืม
เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดจายเฉลี่ยคืน
เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดจายสมทบสรางอาคาร
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว
ทุนสํารองเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป
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ป 2562
บาท

(40,000,000.00)
20,000,000.00
30,000,000.00
(242,000,000.00)
45,970,000.00
(65,805.00)
(186,095,805.00)

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

(125,000,000.00)
389,638,031.03
(359,675,220.98)
(30,000.00)
(76,313,397.00)
(15,806,751.25)
(2,128,528.00)
102,756,460.00
(33,751,040.00)
(9,200.00)
(26,000.00)
(6,162,300.00)
(126,507,946.20)
(111,369,740.14)
575,864,288.36
464,494,548.22

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

ผูจัดการ

2.2 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2563
เปนเงิน 112,773,860.20 บาท และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2563 ดังนี้
2563

รายการ
1. ทุนสํารอง (ไมนอยกวา 10% ของกําไรสุทธิ)

2562

11,277,386.02 10.00

2. คาบํารุงสันนิบาต
(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท)

30,000.00

0.03

11,187,047.00 10.08
30,000.00

0.03

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
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
(ไมเกิน 2 % ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)
7. ทุนสาธารณประโยชน
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
8. สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธิ)
รวม

2,086,316.41

1.85

2,128,528.00

1.92

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

7,510,293.02

6.65

5,551,880.17

5.00

112,773,860.20 100.00

111,037,603.42 100.00

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563
มติที่ประชุม

อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ตามที่เสนอ
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2.3 อนุมัติแผนงานการดําเนินงานและงบประมาณการรายจาย - รายได ประจําป 2564

ผูจัดการ

ขอเสนอแผนงานการดําเนินงานและงบประมาณการรายได -รายจาย ประจําป 2564 ดังนี้
แผนการดําเนินงาน ประจําป 2564
ป 2563
แผนงาน
แผนงาน
ผลงาน
ป 2564
1,650,000,000.00 1,675,560,480.00 1,700,000,000.00
1,350,000,000.00 1,334,217,533.51 1,400,000,000.00
1,700,000,000.00 1,534,419,023.08 1,600,000,000.00
1,650,000,000.00 1,681,654,000.00 1,700,000,000.00

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

หมายเหตุ

ประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2564
ป 2564
ป 2563
แผน
ผล
แผน

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

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

104,552,995.06
247,937.14
15,597,412.99
40,663,856.95
18,500.00
9,600.02
189,720.27

110,000,000.00
300,000.00
15,991,500.00
40,000,000.00
20,000.00
17,000.00
200,000.00

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

175,995,000.00

161,280,022.43

166,528,500.00

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

29,148,588.10
819,757.61
17,125,719.10
1,400,000.00
12,097.42
48,506,162.23

32,000,000.00
5,000,000.00
18,008,500.00
1,500,000.00
20,000.00
56,528,500.00

กําไรสุทธิประมาณ

110,000,000.00

112,773,860.20

110,000,000.00

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

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2564 ตามที่เสนอ
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ขอตั้งป 2563

จายจริงป 2563

ขอตั้งป 2564

เหตุผลและความจําเปน

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

150,000.00

119,134.00

1.3 คาประกันสังคม

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

รวม

11,017,000.00

9,927,405.07

3,800,000.00

3,616,486.00

900,000.00 - เปนบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีที่เกษียณตามอายุงาน 1 คน

7,650,000.00

2 คาตอบแทน
2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ
และประชุมวิสามัญ

3,800,000.00 - เปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกที่มาประชุมคนละ 700.00 บาท
และเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท ทั่วประเทศ
- คาน้ําดื่ม
- คาพิมพหนังสือรายงานกิจการ
- คาเงินรางวัลจับสลากใหกับสมาชิกผูมาประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ
และคาใชจายอื่นๆ

2.2 คาใชจายในการเลือกตั้ง
2.3 คารับรอง

150,000.00

150,000.00

150,000.00 - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

40,000.00

21,925.00

56,000.00 - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ
และอื่นๆ

2.4 คาตอบแทนผูชวยเหลือ

90,000.00

76,900.00

งานสหกรณ
2.5 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน

90,000.00 - คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ
- คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

522,000.00

462,000.00

ใหสหกรณฯ

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

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

260,000.00

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
2.9 คาสวัสดิการเจาหนาที่

100,000.00

98,340.00

80,000.00

80,000.00

100,000.00 - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ
70,000.00 - คาเครื่องแบบเจาหนาที่ จํานวน 14 คน
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2.10 คาตรวจสุขภาพประจําป
2.11 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่
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จายจริงป 2563

12,000.00

1,040.00

320,000.00

230,935.00

ขอตั้งป 2564

เหตุผลและความจําเปน

10,500.00 - คาตรวจสุขภาพเจาหนาที่ 14 คน ๆ ละ 750 บาท
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

160,000.00

149,628.00

5,738,500.00

3 คาใชสอย
3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร

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

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

80,000.00

56,158.68

3.3 คาไปรษณียากร

110,000.00

122,273.00

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ

130,000.00

59,795.13

80,000.00 - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ
120,000.00 - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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

และสิ่งกอสราง

50,000.00 - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
- 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

คายานพาหนะ

150,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ, กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวม
ประชุม อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.8 เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
3.9 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
3.10 คาใชจายในการดําเนินคดี

4,000,000.00

1,400,000.00

20,000.00

12,097.42

100,000.00

-

1,500,000.00 - เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม
20,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ
100,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่สหกรณเปนผูฟองรอง หรือฟองรอง
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย
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3.11 คาใชจายอื่นๆ

150,000.00

จายจริงป 2563
54,731.00

ขอตั้งป 2564

เหตุผลและความจําเปน

150,000.00 - เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร หนังสือพิมพ
น้ําดื่ม สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป.

รวม

50,000.00

45,728.00

5,350,000.00

2,037,009.23

250,000.00

91,199.00

50,000.00 - เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด

2,860,000.00

4 คาวัสดุ
4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

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

200,000.00

160,620.45

50,000.00

47,646.40

250,000.00

208,266.85

34,500,000.00

29,148,588.10

7,000,000.00

819,757.61

550,000.00

5 คาสาธารณูปโภค
5.1 คาไฟฟา
5.2 คาโทรศัพท

รวม

200,000.00 - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ
50,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท คาโทรสารใชในสหกรณ

250,000.00

6 จายดอกเบี้ยจาย
6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น
6.3 ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน

-

301,517.88

32,000,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ
5,000,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู(P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย
-

- ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ธนกิจ จํากัด

รวม

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

7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
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

8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร

202,141.84

200,000.00 - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี

273,689.15

280,000.00 - เปนคาเสื่อมอาคารในทางบัญชี

475,830.99

480,000.00

รอตัดบัญชี

รวม

150,000.00

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

หมายเหตุ

รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน ยกเวนหมวดครุภัณฑ
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายอดิศร พรอมเทพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
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(นายสมบูรณ เย็นเอง)
เลขานุการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
*******************
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายอดิศร พรอมเทพ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม กลาว
เปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณมาลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวน 136 คน จาก
จํานวนสมาชิก 4,786 คน ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุมตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และตามขอบังคับสหกรณ ขอ 69 “การประชุมใหญของสหกรณตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” แต
เนื่ อ งจากในป นี้ ส ถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด ต อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19)
แพรกระจายระบาดเปนวงกวาง สหกรณจึงไมสามารถจัดประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563
ได ต ามปกติ จึ ง ไดแ ก ไ ขป ญ หาเพื่ อ ใหส หกรณ บ ริ ห ารงานได ต อ เนื่ อ งโดยจั ดประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ
รายงานกิจการประจําป 2563 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Video conference) ในวันอาทิตยท่ี 30
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ตามระเบียบ
วาระการประชุม
กอนจะเขาสูวาระการประชุมขอแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก
1. นายจิรพันธ จันทรพิทักษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
2. น.ส.สุรภี หลัดเกลี้ยง
นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
3. นายวันชัย เลิศบุษยมาส ผูตรวจสอบกิจการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2563

ผูจัดการ
ตามข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด ข อ 71 (4) ให
คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่เสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอที่
ประชุมใหญ
คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด ชุ ดที่ 40
ประจําป 2563 ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2563 โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดําเนินงานในป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562

รายการ

1. จํานวนสมาชิกสามัญ
2. จํานวนสมาชิกสมทบ
3. ทุนเรือนหุน
4. เงินรับฝากจากสมาชิก
5. เงินใหสมาชิกกูยืม
6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น
7. เงินลงทุน
8. รายได
8.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
8.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
8.3 ผลตอบแทนจากการเงินลงทุน
8.4 รายไดอื่น
รวมรายได
9. รายจาย
9.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
9.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
9.3 คาใชจายดําเนินงาน
รวมรายจาย
10. กําไรสุทธิ
11. สินทรัพย
11.1 สินทรัพยหมุนเวียน
11.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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ป 2563
จํานวนเงิน (บาท)
4,786 ราย
521 ราย
1,683,471,640.00
1,342,219,487.14
1,562,917,691.09
464,494,548.22
1,369,175,050.48

ป 2562
จํานวนเงิน (บาท)
4,774 ราย
494 ราย
1,614,466,220.00
1,312,256,677.09
1,647,671,242.84
575,864,288.36
1,193,036,433.26

เพิ่ม(ลด)
จํานวนเงิน (บาท)
12 ราย
27 ราย
69,005,420.00
29,962,810.05
(84,753,551.75)
(111,369,740.14)
176,138,617.22

104,552,995.06
40,663,356.95
218,320.29
161,280,022.43

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

(9,489,433.94)
(2,119,027.80)
1,811,893.82
10,618.94
(9,785,948.98)

29,148,588.10
819,757.61
18,537,816.52
48,506,162.23
112,773,860.20

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

(4,711,560.95)
(6,492,851.02)
(317,793.79)
(11,522,205.76)
1,736,256.78

747,464,386.82
2,664,633,565.49
3,412,097,952.31

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

(146,877,080.67)
126,236,888.86
(20,640,191.81)

15,845,350.13

รายการ
รายการ

12. 12.
หนี้สหนี
ินและทุ
้สินและทุ
นของสหกรณ
นของสหกรณ
12.112.1
หนี้สหนี
ินหมุ
้สินนหมุ
เวียนนเวี(บาท)
ยน (บาท)
12.212.2
หนี้สหนี
ินไม้สินหไม
มุนหเวีมุยนนเวีย(บาท)
น (บาท)
รวมหนี
รวมหนี
้สิน ้สิน
13. 13.
ทุนของสหกรณ
ทุนของสหกรณ
14. 14.
รวมหนี
รวมหนี
้สินและทุ
้สินและทุ
นของสหกรณ
นของสหกรณ

ป 2563
ป 2563
ป 2562
ป 2562
เพิ่ม(ลด)
เพิ่ม(ลด)
จํานวนเงิ
จํานวนเงิ
น (บาท)
น (บาท) จํานวนเงิ
จํานวนเงิ
น (บาท)
น (บาท) จํานวนเงิ
จํานวนเงิ
น (บาท)
น (บาท)

1,343,053,116.14
1,343,053,116.14 1,438,424,549.67
1,438,424,549.67 (95,371,433.53)
(95,371,433.53)
14,612,612.67
14,612,612.67 11,594,610.00
11,594,610.00 3,018,002.67
3,018,002.67
1,357,665,728.81
1,357,665,728.811,450,019,159.67
1,450,019,159.67(92,353,430.86)
(92,353,430.86)
2,054,432,223.50
2,054,432,223.501,982,718,984.45
1,982,718,984.45 71,713,239.05
71,713,239.05
3,412,097,952.31
3,412,097,952.313,432,738,144.12
3,432,738,144.12(20,640,191.81)
(20,640,191.81)

ผลการดํ
ผลการดํ
าเนิานเนิ
งานในป
นงานในป
2563
2563
จากการเปรี
จากการเปรี
ยบเทียบเที
ยบงบแสดงฐานะการเงิ
ยบงบแสดงฐานะการเงิ
นของสหกรณ
นของสหกรณ
ป 2563
ป 2563
กับ กัปบ2562
ป 2562
จะเห็จะเห็
นวานวา
สินทรั
สินพทรัย พลดลง
ย ลดลง
จํานวน
จํานวน
20,640,191.81
20,640,191.81
บาทบาทคิดเป
คิดนเปรอนยละ
รอยละ
0.060.06ลูกหนี
ลูก้เหนี
งิน้เกูงิลนดลง
กูลดลง
จํานวน
จํานวน
84,753,551.75
84,753,551.75
บาทบาท
คิดเป
คิดนเป
รอนยละ
รอยละ
5.145.14
เงินเงิ
สดนสด
เงินเงิ
ฝากธนาคาร
นฝากธนาคาร
และเงิ
และเงิ
นฝากสหกรณ
นฝากสหกรณ
อื่นลดลง
อื่นลดลง
111,369,740.14
111,369,740.14
บาทบาท
คิดเป
คิดนเปรอนยละ
รอยละ
19.34
19.34เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นลดลง
นลดลง
จํานวน
จํานวน
176,138,617.22
176,138,617.22
บาทบาท
คิดเปคิดนเป
รอนยละ
รอยละ
14.76
14.76
หนี้สหนี
ินและทุ
้สินและทุ
นของสหกรณ
นของสหกรณ
เพิ่มเพิ
ขึ้น่มขึเนื้น่อเนื
งจากทุ
่องจากทุ
นเพิน่มเพิ
ขึ้น่มขึจํ้นานวน
จํานวน
71,713,239.05
71,713,239.05
บาทบาท
คิดเปคิดนเป
รอนยละ
รอยละ
3.623.62
หนี้สหนี
ินลดลง
้สินลดลง
จํานวน
จํานวน92,353,430.86
92,353,430.86
บาทบาท
คิดเป
คิดนเปรอนยละ
รอยละ
6.376.37
ในหมวด
ในหมวด
หนี้สหนี
ินหมุ
้สินนหมุ
เวีนยนเงิ
เวียนเงิ
นรับนฝากจะเพิ
รับฝากจะเพิ
่มจากป
่มจากป
2562
2562
จํานวน
จํานวน
29,926,810.05
29,926,810.05
บาทบาท
คิดเป
คิดนเป
รอนยละ
รอยละ
2.282.28
และหมวดทุ
และหมวดทุ
นของสหกรณ
นของสหกรณ
ทุนเรืทุนอนหุ
เรือนนหุ
เพิน่มเพิ
จํา่มนวน
จํานวน
69,005,420.00
69,005,420.00บาทบาท
คิดเปคิดนเป
รอนยละ
รอยละ
4.274.27

ก. ก.การบริ
การบริ
หารงานทั
หารงานทั
่วไป่วไป

1. 1.สมาชิ
สมาชิ
กสหกรณ
กสหกรณ
สหกรณ
สหกรณ
ฯ มีฯสมาชิ
มีสมาชิ
กในป
กในป
2563
2563
จํานวน
จํานวน
5,307
5,307
คน คน
เปรีเปรี
ยบเทียบเที
ยบกัยบบกั
ป บ2562
ป 2562
ดังนีดั้ งนี้
รายการ
รายการ

1. สมาชิ
1. สมาชิ
กสามักสามั
ญ ญ
2. สมาชิ
2. สมาชิ
กสมทบ
กสมทบ

ป 2563
ป 2563 ป 2562
ป 2562
สมาชิ
สมาชิ
ก ก
(คน)(คน) (คน)(คน) เพิ่มเพิ
/ลด่ม/ลด
เขาใหม
เขาใหม ลาออก
ลาออก เสียชีเสีวยิตชีวิตโอนยโอนย
าย าย
4,786
4,786 4,774
4,774 12 12 123123 73 73
36 36
2 2
521521 494494 27 27 62 62
35 35
- - -

รวมสมาชิ
รวมสมาชิ
กทั้งกหมด
ทั้งหมด 5,307
5,307 5,268
5,268 39 39 185185 108108

36 36

2 2

2. ทุ2.นเรืทุนอนหุ
เรือนนหุน
สหกรณ
สหกรณ
มีทุนมีเรืทอุนนหุ
เรือนนหุ
รวมทั
นรวมทั
้งสิ้น้งสิ1,683,471,640
้น 1,683,471,640
บาทบาท
ป 2563
ป 2563
เปรียเปรี
บเทียบเที
ยบกัยบบกั
ป บ2562
ป 2562
ดังนีดั้ งนี้

ลําดับลําดับรายการ
รายการ

ป 2563
ป 2563
(บาท)(บาท)

ป 2562
ป 2562
(บาท)(บาท)

ทุนเรืทุอนนหุ
เรืนอนหุ
(บาท
น (บาท ลดลงลดลง
เพิ่มขึเพิ้น ่มขึ้น

1 1 ทุนเรืทุอนนหุ
เรือนนหุ
สมาชิ
นสมาชิ
กสามักสามั
ญ ญ 1,651,276,880.00
1,651,276,880.00 1,588,528,410.00
1,588,528,410.00 62,748,470.00
62,748,470.00 - 2 2 ทุนเรืทุอนนหุ
เรือนนหุ
สมาชิ
นสมาชิ
กสมทบ
กสมทบ
32,194,760.00
32,194,760.00 25,937,810.00
25,937,810.00 6,256,950.00
6,256,950.00 - -

ทุนเรืทุนอนหุ
เรือนนหุ
ทั้งนหมด
ทั้งหมด 1,683,471,640.00
1,683,471,640.001,614,466,220.00
1,614,466,220.0069,005,420.00
69,005,420.00 - รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น
มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 1,342,219,487.14 บาท ป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 ดังนี้
ลําดับ

รายการ

1
2
3

เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากสหกรณอื่น

รวมเงินฝาก

ป 2563
(บาท)

84,823,787.57
1,257,321,304.86
74,394.71

ป 2562
(บาท)

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

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

เงินฝาก (บาท)
(เพิ่มขึ้น)

2,567,411.22
27,393,757.38
1,641.45

29,962,810.05

สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีครั้งแรก
ไมนอยกวา 100 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 ตอป คิดดอกเบี้ยใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป ฝากครั้งตอไปอยางนอย
5,000 บาท คิดดอกเบี้ยใหทุกเดือน และทบดอกเบี้ยเปนตนเงินฝาก สมาชิกสามัญฝากเงินไดบัญชีละ
ไมเกิน 20,000,000 บาท สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท
4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 ดังนี้
รายการ

ป 2563

ป 2562

เพิ่ม/ลด

1. เงินกูสามัญ (บุคคลค้ําประกัน)

611,999,950.00

865,553,830.00

(253,553,880.00)

2. เงินกูสามัญ (ทุนเรือนหุนค้ําประกัน)

119,176,178.50

115,213,980.00

3,962,198.50
3,962,198.00

8,322,880.00

5,741,100.00

2,581,780.00

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

3. เงินกูสามัญ (สมทบ)
4. เงินกูสามัญ (เพื่อการศึกษา)

รวมเปนเงิน
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878,380,144.01 1,100,545,458.00 (222,165,315.99)
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5. เงินสด เงินฝาก และเงินลงทุน
5.1 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น (ภาคีบางเขน)
สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้
รายการ

เงินสด
1. เงินสดคงเหลือ

ป 2563
จํานวนเงิน

444.64

ป 2562
จํานวนเงิน

3,033.42

เพิ่ม (ลด)

(2,588.78)

เงินฝากธนาคาร
1. เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน
2. เงินฝากบัญชีออมทรัพย
รวม

23,800.00
24,800.00
(1,000.00)
64,307,800.04 115,675,256.82 (51,367,456.78)
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
59,998,694.58
รวม
400,162,503.54 460,161,198.12 (39,998,694.58)
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5.2 เงินลงทุน ประกอบดวย
รายการ

เงินลงทุนระยะสั้น
1. ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.
เงินลงทุนระยะยาว
1. พันธบัตรรัฐบาล
2. พันธบัตร ธกส.
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
4. หุนกู บมจ.ปตท.
5. หุนกู บมจ. CPALL
6. หุนกู บมจ.ไทยคม
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง
9. หุนกู บมจ. การบินไทย
10. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
11. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
12. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี
13. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
14. หุนกู บมจ. BTSC
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
17. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป
18. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง
19. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร
20. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด
21. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น
26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
27. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev)
28 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1
29 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2
30. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
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ป 2563
จํานวนเงิน

ป 2562
จํานวนเงิน
-

เพิ่ม(ลด)

30,000,000.00

(30,000,000.00)

70,000,000.00 30,000,000.00
- 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
95,000,000.00 60,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
90,000,000.00 100,000,000.00
70,000,000.00 45,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
42,000,000.00 40,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
38,000,000.00 68,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
17,000,000.00 17,000,000.00
44,000,000.00 44,000,000.00
25,000,000.00 10,000,000.00
107,000,000000 102,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
25,000,000.00 10,000,000.00
60,000,000.00 45,000,000.00
65,000,000.00 65,000,000.00
44,777,000.00 47,762,000.00
44,777,000.00 47,762,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00

40,000,000.00
(20,000,000.00)
35,000,000.00
(10,000,000.00)
25,000,000.00
2,000,000.00
(30,000,000.00)
15,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
(2,985,000.00)
(2,985,000.00)
-

ป 2563
จํานวนเงิน
34,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,301,554,000.00
40,638,510.30
1,342,192,510.30

ป 2562
จํานวนเงิน
19,000,000.00
1,115,524,000.00
50,228,375.20
1,165,752,375.20

26,118,500.00

26,118,500.00

33. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

200,000.00

200,000.00

-

34. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

100,000.00

100,000.00

-

35. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด

1,000,000.00

1,000,000.00

-

รวมเปนเงิน

27,418,500.00

27,418,500.00

-

435,959.82

134,441.94

301,517.88

1,369,175,050.48

1,193,036,433.26

176,138,617.22

รายการ
31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น
32. หุนกู บมจ. พีพีที โกลบอล เคมีคอล
33. หุนกู บมจ. ราชธานี ลิสซิง่
34. หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
35. หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจีดีเวลลอปเมนท
36. หุนกู บมจ. ไออารพีซี
37. หุนกู บมจ. ราชกรุป
38 หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
32. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

หัก คาเผือ่ การปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินการลงทุนระยะยาว

เพิ่ม(ลด)
15,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
186,030,000.00
(9,589,864.90)
176,440,135.10
-

6. รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอื่น

สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น ผลตอบแทนจากเงินลงทุน รวมทั้งคาธรรมเนียมแรกเขา และรายไดอื่น ในป 25623
รวมเปนเงิน 161,280,022.43 บาท ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ป 2563 (บาท)
ป 2562
เพิ่ม (ลด)
(บาท)
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 รายไดอื่นๆ
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)
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7. คาใชจายในการดําเนินงาน
สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2563 จํานวน 48,506,162.23 บาท ดังนี้
ป 2563 (บาท)

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

ป 2562 (บาท)

29,148,588.10
819,757.61
18,537,816.52

รวมคาใชจายเปนเงิน

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

(4,711,560.95)
(6,492,851.02)
(317,793.79)

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

8. การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ลําดับ
1
2
3
4
5

เพิ่ม /ลด

รายการ
จายเงินคาทําศพสมาชิก
จายเงินคาเคารพศพ (หรีด)
จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป
จายเงินการกุศลเพื่อประโยชนสาธารณะ
จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

รวมเปนเงิน

ป 2563 (บาท)

ป 2562 (บาท)

เพิ่ม /ลด

160,000.00
36,800.00
582,000.00
22,000.00
783,500.00

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

(2,200.00)
95,000.00
(1,000.00)
(117,550.00)
(117,500.00)

1,584,300.00

1,610,000.00

(25,700.00)

ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2560 - 2563
ลําดับ

ที่มาของรายได

1

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

2

ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน

3

คาธรรมเนียมแรกเขา

4

รายไดอื่น ๆ

รวมรายได
5

หัก คาใชจา ยในการดําเนินงาน

กําไรสุทธิ
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ป 2563

ป 2562

ป 2561

ป 2560

104,552,995.06

114,042,429.00

120,996,896.19

129,522,630.07

56,508,707.08

56,815,841.06

49,257,385.59

38,202,807.56

18,500.00

18,500.00

23,700.00

22,800.00

199,820.29

189,201.35

322,816.58

374,179.16

161,280,022.43 171,065,971.41 170,600,798.36 168,122,416.79
48,506,162.23

60,028,367.99

61,063,096.80

57,033,744.71

112,773,860.20 111,037,603.42 109,537,701.56 111,088,672.08
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ค. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกและกิจกรรมเพื่อการกุศล

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดที่ 40 ไดอนุมัติ
จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563 ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. การจายเงินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563 เพื่อจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 326 ทุน เปนเงิน 783,500 บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) ดังนี้
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช.
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา
5. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
รวมเปนเงิน

จํานวน
ทุน
100
55
72
6
93
326

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

จํานวนเงิน
(บาท)
150,000.00
110,000.00
180,000.00
18,000.00
325,500.00
783,500.00

2. การจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป
ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพื่อ
จายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพื่อจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 119 คน เปนเงิน
582,000 บาท (หาแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้
1. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปข้ึนไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
จํานวน 3 คนๆละ 3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 9,000 บาท
2. เป นสมาชิ กสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้ นไป ไดรับเงิ นสวั สดิการบําเหน็ จสมาชิ ก
จํานวน 7 คนๆละ 4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 28,000 บาท
3. เป นสมาชิ กสหกรณ ฯ ตั้ งแต 25 ป ขึ้ นไป ได รั บเงิ นสวั สดิ การบํ าเหน็ จสมาชิ ก
จํานวน 109 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 545,000 บาท
3. การจายเงินเพื่อการกุศล
ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล
บํารุงการศาสนา รวมเปนเงิน 22,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน)
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4. การจายเงินคาพวงหรีด
ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครั ว เพื่ อ สงเคราะห ส มาชิ ก และครอบครั ว ที่ ถึ ง แก ก รรม เพื่ อ จ า ยเงิ น ค า พวงหรี ด
เพื่อแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 37 ราย เปนเงิน 36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)
5. การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแกกรรม เพื่อจายเงินเปน คาทําศพรายละ
ไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 32 ราย เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2563

ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณ
ประจําป และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต
จํานวน 32 ราย รวมเปนเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดยจายเงินงบประมาณเปนเงิน
จํานวน 1,400,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนบาทถวน)และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
เปนเงินจํานวน 4,600,000 บาท (สีล่ านหกแสนบาทถวน)
จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพื่อคุมครองสินเชื่อ
สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด ได ทํ าประกั น กลุ ม เพื่ อ คุ ม ครองสิ น เชื่ อ ในป 2563
กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 780 บาท / 100,000 บาท/ ป และ
มีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 7 ราย รวมเปนเงิน 3,100,000.00 บาท (สามลานหนึ่งแสนบาทถวน) ดังนี้
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
จึงเสนอที่ประชุมเพี่อทราบ

มติที่ประชุม
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รับทราบ
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ผูตรวจสอบกิจการ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น
ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป 2563 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 อาคารสําราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรียน

ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเลือกตัง้ ใหขาพเจาเปน ผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สหกรณ) สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งขาพเจาและคณะ
ผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลวนั้น
ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2563 โดยสรุปดังตอไปนี้
1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2562 และฉบับแกไข พ.ศ. 2563
ตามขอบังคับของสหกรณ ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานการจัดทําบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสารหลักฐานตางๆ ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงระเบียบและคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของสหกรณ
2.ขอบเขตของการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด
2.5 ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานดานตางๆ ของเจาหนาที่สหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการ ตามที่
กําหนดใหเปนไปตามขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติที่ประชุม
3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกเมื่อตนป 5,268 คน ระหวางปมีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้น 185 คน สมาชิก
ลดลง 147 คน คิดเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิ 38 คน ทําใหสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นป (31 ธันวาคม 2563) จํานวน 5,306 คน
โดยแยกเปนสมาชิกสามัญ 4,785 คน และสมาชิกสมทบ 521 คน
ณ วั น สิ้ น ป สหกรณ มี ทุ น ดํ า เนิ น งานทั้ ง สิ้ น 3,412,097,952.31 บาท ในรอบป บั ญ ชี สหกรณ มี ร ายได ทั้ ง สิ้ น
161,280,022.43 บาท คาใชจายทั้งสิ้น 48,506,162.23 บาท กําไรสุทธิ 112,773,860.20 บาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน
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 มติที่ประชุมใหญ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
ทั้งนี้สหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ของสหกรณมีการบริหารงานอยาง
เต็มความสามารถ เรงรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใสติดตามงานเปนอยางดี
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บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 อาคารสําราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212
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 สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไวในที่ปลอดภัย ประกอบดวย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย
บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน

64,307800.04 บาท
23,800.00 บาท
64,331,600.04 บาท

รวมเงินฝากธนาคาร

3.2.2) เงินฝากสหกรณอื่น ณ วันสิ้นป 400,162,503.54 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจงยอดของ
สหกรณอื่น สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณอื่นไวในที่ปลอดภัย ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพย - สหกรณภาคีบางเขน
เงินฝากออมทรัพย - ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจํา - สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
รวมเงินฝากสหกรณอื่น

52,055.29 บาท
10,488.25 บาท
180,000,000.00 บาท
100,000.00 บาท
50,000,000.00 บาท
170,000,00.00 บาท
400,162,503.54 บาท

3.3 ดานการบัญชี
สหกรณมีการจัดทําบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบันทึกบัญชีมีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ครบถวนถูกตอง มีการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหรายการทางบัญชี การสอบยันกับแผนกตางๆ การประมวลผลและจัดทํา
รายงานทันตอเหตุการณ
3.4 ดานการประมวลผล
สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก ระบบสินเชื่อ และระบบ
บัญชี ซึ่งไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย มาตรฐานขั้นต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดให
สหกรณตองเตรียมมาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ จากการ
ตรวจสอบพบวาสหกรณมีมาตรการในการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ
3.5 ดานการบริหารสินเชื่อ
3.5.1 ในระหวางปสหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิก ดังตอไปนี้
เงินกูฉุกเฉิน
จํานวน 1,677 สัญญา
จํานวนเงิน
เงินกูสามัญ
จํานวน 1,361 สัญญา
จํานวนเงิน
เงินกูก รณีพิเศษ จํานวน 18 สัญญา
จํานวนเงิน
เงินกูออมสิน
จํานวน 8 สัญญา
จํานวนเงิน
เงินกูกรณีโควิด จํานวน 203 สัญญา
จํานวนเงิน
รวม
3,267 สัญญา

95,875,367.00 บาท
739,630,608.50 บาท
1,271,340.00 บาท
6,373,828.51 บาท
35,229,000.00 บาท
878,380,144.01 บาท

ปริมาณเงินใหกูแกสมาชิก ในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 222,165,313.99
บาท คิดเปนรอยละ 20.19 การพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาโดยถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 ในระหวางปสหกรณไมมีลกู หนี้ไมกอใหเกิดรายไดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 จึงไมมีการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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วันที่ออก

ครบวันที่

ราคาทุน อัตรา อันดับ
(ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต

1) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล ราคาทุน 95.00 ลานบาท :1.1) CPALL218B
22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 64
1.2) CPALL226A
30 มิ.ย. 58
30 มิ.ย. 65
1.3) CPALL238A
26 ส.ค. 59
26 ส.ค. 66
1.4) CPALL22NA
30 พ.ย. 60
30 พ.ย. 65
1.5) CPALL305A
13 พ.ค. 63
13 พ.ค. 73
1.6) CPALL305B
29 ก.ย. 63
13 พ.ค. 73

10.00
20.00
20.00
10.00
5.00
30.00

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

4.75%
4.10%
3.25%
3.10%
3.29%
3.40%

A
A
A
A+
A+
A+

4) หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร ราคาทุน 90.00 ลานบาท :4.1) CPF244A
12 เม.ย. 59
12 เม.ย. 67
4.2) CPF251A
24 ม.ค. 61
24 ม.ค. 68
4.3) CPF281A
24 ม.ค. 61
24 ม.ค. 71
4.4) CPF225A
15 พ.ย. 61
15 พ.ค. 65

10.00
20.00
20.00
40.00

3.11%
3.05%
3.60%
3.20%

A+
A+
A+
A+

5) หุนกู บมจ. ช.การชาง ราคาทุน 70.00 ลานบาท :5.1) CK247A
08 ก.ค. 59
08 ก.ค. 67
5.2) CK245A
26 พ.ค. 60
26 พ.ค. 67
5.3) CK25NA
03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 68
5.4) CK258A
14 ส.ค. 63
14 ส.ค. 68

10.00
20.00
15.00
25.00

3.51%
3.80%
3.34%
3.12%

A
A
A
A

6) หุนกู บมจ. การบินไทย ราคาทุน 20.00 ลานบาท :6.1) THAI209A
30 ก.ย. 58
30 ก.ย. 63
6.2) THAI23DA
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 66

5.00
15.00

4.14% #N/A
3.66% #N/A

7) หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย ราคาทุน 100.00 ลานบาท :7.1) KTC22NA
11 พ.ย. 58
11 พ.ย. 64
7.2) KTC26NA
30 พ.ย. 59
27 พ.ย. 69
7.3) KTC26DA
29 ธ.ค. 59
29 ธ.ค. 69
7.4) KTC224A
05 เม.ย.60
05 เม.ย. 65

15.00
35.00
20.00
30.00

3.68%
4.00%
4.00%
3.03%

A+
A+
A+
A+

8) หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง ราคาทุน 20.00 ลานบาท :8.1) SCCC244A
29 เม.ย. 59
29 เม.ย. 67
8.2) SCCC245A
09 พ.ค. 60
09 พ.ค. 67

10.00
10.00

2.46%
3.65%

A
A
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9) หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ราคาทุน 5.00 ลานบาท :9.1) STA215A
18 พ.ค. 59
18 พ.ค. 64
10) หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ราคาทุน 42.00 ลานบาท :10.1) CPFTH237A
15 ก.ค. 59
15 ก.ค. 66
10.2) CPFTH245A
24 พ.ค. 61
24 พ.ค. 67
10.3) CPFTH252A
20 ส.ค. 63
20 ก.พ. 68

5.00

3.10%

A-

20.00 3.09%
20.00 3.24%
2.00 3.15%

A+
A+
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
12.1) BJC25DA
12.2) BJC233A
12.3) BJC259A

ลานบาท :08 ธ.ค. 68
24 มี.ค. 66
07 ก.ย. 68

23.00
5.00
10.00

4.09%
3.20%
2.86%

A+
A+
A+

13) หุนกู บจ. น้ําตาลมิตรผล ราคาทุน 5.00 ลานบาท :13.1) MPSC26DA
28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 69

5.00

4.22%

A+

14) หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน 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
16.2) IVL286A
08 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 71

5.00
45.00

3.24%
3.83%

AAAA-

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
18.2) BAM239A
08 ก.ย. 60
08 ก.ย. 66
40.00

3.41%
3.44%

AA-

19) หุนกู บมจ.เบทาโกร ราคาทุน 25.00 ลานบาท :19.1) BTG247A
21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 67
19.2) BTG258A
11 ส.ค. 63
11 ส.ค. 68

10.00
15.00

3.37%
3.31%

AA-

100.00
2.00
5.00

2.97%
3.00%
2.80%

20) หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
20.1) SCC248A
20.2) SCC224A
20.3) SCC244A

ราคาทุน 38.00
08 ธ.ค. 59
21 มี.ค. 62
05 ก.ย. 62

ราคาทุน 107 ลานบาท :30 ส.ค. 60
30 ส.ค. 67
20 เม.ย. 61
01 เม.ย. 65
01 เม.ย. 63
01 เม.ย 67

A+
A+
A+
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ราคาทุน อัตรา อันดับ
(ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต

21) หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ ราคาทุน 20.00 ลานบาท :21.1) BEM249A
07 ก.ย. 60
07 ก.ย. 67
10.00
21.2) BEM265A
09 พ.ค. 62
09 พ.ค. 69
10.00

3.10%
3.59%

A
A

22) หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน ราคาทุน 25.00 ลานบาท :22.1) AMATA24OA
05 ต.ค. 60
05 ต.ค. 67
22.2) AMATA27OA
01 ต.ค. 63
01 ต.ค. 70

10.00
15.00

3.04%
3.70%

AA-

23) หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส ราคาทุน 60.00 ลานบาท :23.1) BTSG27DA
26 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. 70
23.2) BTSG239A
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 66
23.3) BTSG27NA
06 พ.ย. 63
06 พ.ย. 70

15.00
30.00
15.00

3.65%
3.25%
3.11%

A
A
A

24) หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ราคาทุน 65.00 ลานบาท :24.1) TBEV253A
15 มี.ค. 61
22 มี.ค. 68
24.2) TBEV239A
19 ก.ย. 61
19 ก.ย. 66

50.00
15.00

3.15%
3.35%

AA
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 อินเตอรเนชั่นแนล 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
28.2) WHA247B
03 ก.ค. 63
03 ก.ค. 67

19.00
15.00

3.40%
3.75%

AA-

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. พลังงานบริสุทธิ์ 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

3.93%

A-
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34) หุนกู บมจ. ราช กรุป ราคาทุน 5.00 ลานบาท:34.1) RATCH30NA
04 พ.ย. 63
04 พ.ย. 73
35) หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ราคาทุน 5.00 ลานบาท:35.1) HMC25NA
19 พ.ย. 63
19 พ.ย. 68
รวมหุนกู

ราคาทุน อัตรา อันดับ
(ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต
5.00

2.61%

5.00 3.50%
1,211.55 ลานบาท

AAA
A-

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
รวมเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
1,301.55 ลานบาท
(ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน จํานวน
40.64 ลานบาท)
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
1)
2)
3)
4)

หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ราคาทุน 26,118,500.00 บาท
หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ราคาทุน
100,000.00 บาท
หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
ราคาทุน
1,000,000.00 บาท
หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
ราคาทุน
200,000.00 บาท
รวมเงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
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
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด-สุทธิ
26,982,540.18 บาท
รวมเงินลงทุน
1,328,536,540.18 บาท

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใชถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปนตนไป ทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2563 มูลคาหุนของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีมูลคาหุนละ 664,040.18 บาท สหกรณฯ จะตั้งคาเผื่อการปรับมูลคา
หุน เพียงหุนละ 335,959.82 บาท
งบการเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ณ วันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 คํานวณ
มูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกได (3,973.82) บาท ไมมีมูลคาหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก
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บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 อาคารสําราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212
สหกรณจึงคาเผื่อการปรับมูลคาหุนดังกลาว ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ กษ 0404/ว53 ลงวันที่ 22
มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในสหกรณอื่น
ขอ 1 กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนสหกรณแลว ปรากฏวามูลคาหุนของสหกรณที่นําเงินไปลงทุนลดลงต่ํากวามุล
คาที่ระบุไวในขอบังคับของสหกรณนั้น หรือลดลงจนกระทั่งมูลคาหุนติดลบใหรับรูผลขาดทุนเทากับจํานวนมูลคาที่ลดลง
การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 มีการบันทึกบัญชีและ
รายงานทางการเงินเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
3.7 ดานเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่นคงเหลือ ดังตอไปนี้
1) เงินรับฝากออมทรัพย
5,252 บัญชี
2) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
896 บัญชี
3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น
6 บัญชี
รวมเงินรับฝาก

84,823,787.57
1,257,321,304.86
74,394.71
1,342,219,487.14

บาท
บาท
บาท
บาท

การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นเปนไปตามระเบียบ วาดวยการรับฝากเงิน จํานวนเงินรับฝากคงเหลือ
เพิ่มขึ้นจากปกอน 29,962,810.05 บาท คิดเปนรอยละ 2.28 ในขณะที่ปริมาณการรับฝากเงินตลอดปเพิ่มขึ้นจากปกอน
15,299,274.89 บาท คิดเปนรอยละ 4.09
3.8 ดานเงินกูยืม
สหกรณมีวงเงินกูยืม ดังนี้
1) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูรวมตาม
สัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวนเงิน 500.00 ลานบาท แบงเปน วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋ว
สัญญาใชเงินระยะสั้น จํานวน 492.00 ลานบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน
2) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวน 499.50 ลาน
บาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน
ในระหวางป 2563 สหกรณไมมีการใชวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร แตมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น และไดจาย
ชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไมมียอดคงเหลือ
การกูยืมเงินดังกลาวอยูภายใตวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ และความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
3.9 ดานการบริหารงานทุน
สหกรณระดมทุนจากสมาชิกโดยการใหสมาชิกซื้อหุนของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีทุนที่ไดรับ
จากสมาชิก คงเหลือ 1,614,466,220 บาท และ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563 สหกรณมีทุนที่ไ ดรับจากสมาชิก คงเหลื อ
1,683,471,640 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 69,005,420 บาท คิดเปนรอยละ 4.27 การเก็บเงินคาหุน จายคืนเงินคาหุน ใน
ระหวางปเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
สหกรณมีทุนสํารองที่ไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิของแตละปซึ่งเปนไปตาม พรบ.สหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ
186,296,361.93 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,1187,047 บาท คิดเปนรอยละ 6.39
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บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 อาคารสําราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212
สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 31,877,470.90 บาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ คงเหลือ 31,251,851.07 บาท ลดลงจาก
ปกอน 625,619.83 บาท คิดเปนรอยละ 1.96 โดยไดรับการจัดสรรจากที่ประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
สหกรณมีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตางระหวางราคายุติธรรม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 กับราคาทุน ณ วันที่ลงทุน โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น จํานวน 50,228,375.20 บาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น จํานวน 40,638,510.30 บาท ลดลงจากปกอน 9,589,864.90 บาท
ทั้งนี้เนื่องมาจากราคายุติธรรมของหุนกูลดลง
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 สหกรณลงทุนเพิ่มขึ้นในหุนกู 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 รวมไถถอนทั้งหมด 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 และมีการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุนกาวไปดวยกัน 40.00 ลานบาท รวมเงินลงทุนใน
พันธบัตรคงเหลือ 90.00 ลานบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตองตามที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นตามจํานวน
หุนกูที่ลงทุนในแตละป จะเปนดังนี้
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
ป 2563 (บาท)
ป 2562 (บาท)

รายการ

ลานบาท

หุนกูที่ลงทุนในป 2557
หุนกูที่ลงทุนในป 2558
หุนกูที่ลงทุนในป 2559
หุนกูที่ลงทุนในป 2560
หุนกูที่ลงทุนในป 2561
หุนกูที่ลงทุนในป 2562
หุนกูที่ลงทุนในป 2563
รวมหุนกู

20.00
40.00
183.00
321.00
331.55
74.00
242.00
1,211.55

422,500.00
1,107,000.00
3,072,600.00
10,378,100.00
15,410,810.30
1,615,300.00
4,016,200.00
36,022,510.30

พันธบัตรที่ลงทุนในป 2558
0.00
พันธบัตรที่ลงทุนในป 2559
30.00
พันธบัตรที่ลงทุนในป 2561
20.00
พันธบัตรที่ลงทุนในป 2563
40.00
รวมพันธบัตร
90.00
รวมหุนกูและพันธบัตร
1,301.55

0.00
1,836,000.00
2,780,000.00
0.00
4,616,000.00
40,638,510.30

907,500.00
1,951,500.00
9,893,700.00
11,783,000.00
17,182,275.20
3,495,400.00
45,213,375.20
12,000.00
1,521,000.00
3,482,000.00
5,015,000.00
50,228,375.20

เพิ่มขึ้น(ลดลง) (บาท)
(485,000.00)
(844,500.00)
(6,821,100.00)
(1,404,900.00)
(1,771,464.90)
(1,880,100.00)
4,016,200.00
(9,190,864.90)
(12,000.00)
315,000.00
(702,000.00)
0.00
(399,000.00)
(9,589,864.90)

จากตารางข า งต น กํ าไรที่ ยั งไมเ กิ ดขึ้ นของหุ นกู ที่ ลงทุน ในป 2557 ซึ่ งยั งคงถือ ตอ มาในป 2563 มี จํา นวนลดลง
485,000.00 บาท หุนกูที่ลงทุนในป 2558 มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ลดลง 844,500.00 บาท หุนกูที่ลงทุนในป 2559 มีกําไร
ที่ยังไมเกิดขึ้น ลดลง 6,821,100.00 บาท หุนกูที่ลงทุนในป 2560 มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ลดลง 1,404,900.00 บาท หุนกูที่
ลงทุนในป 2561 มี กําไรที่ ยังไม เกิดขึ้น ลดลง 1,771,464.90 บาท หุนกู ที่ลงทุน ในป 2562 มี กําไรที่ยังไม เกิดขึ้น ลดลง
1,880,100.00 บาท และหุนกูที่ลงทุนในป 2563 มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น 4,016,200 บาท รวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหุนกู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 36,022,510.30 บาท ลดลง 9,190,864.90 บาท คิดเปนรอยละ 20.33
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บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199 อาคารสําราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212
สวนพันธบัตร มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของพันธบัตรที่ลงทุนในป 2558 ลดลง 12,000.00 บาท พันธบัตรที่ลงทุนในป
2559 มี กํ า ไรที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น เพิ่ ม ขึ้ น 315,000.00 บาท และพั น ธบั ต รที่ ล งทุ น ในป 2561 มี กํ า ไรที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น ลดลง
702,000.00 บาท รวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของพันธบัตร จํานวน 4,616,000.00 บาท ลดลง 399,000.00 บาท คิดเปนรอยละ
7.96 รวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งหมด (หุนกูและพันธบัตร) จํานวน 40,638,510.30 บาท ลดลง 9,589,864.90 บาท
อยางไรก็ตาม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นนี้ ยังไมเกิดขึ้นจริง เนื่องจากสหกรณไมไดนําหุนกูและพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหนี้
ซึ่งเมื่อถือจนครบอายุจะสามารถไถถอนคืนไดในราคาทุน และปรับกําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารนั้นออก
๔.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในระหวางปไดเสนอขอบกพรองทางดานการควบคุมภายในบางประการ และติดตามขาวสารการแกไขปรับปรุงของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประจําเดือน ซึ่งคณะกรรมการฯ และฝายจัดการไดทํา
การแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง)
ผูตรวจสอบกิจการ

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
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3.3 รับทราบการรับสมัครรายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจาก
สหกรณ ระหวางป 2563

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกทั้งหมด 5,307 คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,786 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 521 คน มีสมาชิกเขาใหม สมาชิกลาออก และสมาชิกที่
ถึงแกกรรม ระหวางป 2563 ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
จํานวน
ชาย
หญิง
สมาชิก
(คน)
(คน)
(คน)
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 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
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สมาชิกเขาใหมระหวางป
สมาชิกลาออกระหวางป
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จํานวน
(คน)
494
62
35
521

ชาย
(คน)
199
27
12
214

หญิง
(คน)
295
35
23
307

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.4 แนวทางการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส มาชิ ก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง เปนสมาชิกสมาคม
สสอ.รท. จํานวน 1305 ราย และสมาคมสส.ชสอ.จํานวน 451 ราย
1. สมาคม สสอ.รท. และสมาคม สส.ชสอ. ตั้งอยูที่อาคารสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ตําบลบางศรีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได
จดทะเบี ย นถู ก ต อ งตามกฎหมายกั บ นายทะเบี ย นท อ งที่ เ ทศบาลตํ า บลบางสี ท อง เมื่ อ วั น ที่ 14
กุมภาพันธ 2554 (กฎหมายกําหนดใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจดทะเบียนในทองที่ที่เปนที่ตั้ง
ของสมาคม) ในการดําเนินงานนั้น ทั้ง 2 สมาคมไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ.2545 กฎกระทรวง, ประกาศ และระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย รวมทั้งตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของสมาคมที่ไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ
2. ในการแกไขขอบังคับและระเบียบบางฉบับทุกครั้งทางสมาคมจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญกอน แลวจะตองสงใหนายทะเบียนทองที่รับจดทะเบียนแกไขระเบียบและ
ขอบังคับขอนั้น ๆ จึงจะนํามาปฏิบัติได
3. การเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนานั้น ทางสมาคมสามารถดําเนินการไดตาม พรบ.
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 30 วรรค 5 กําหนดวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจ
เรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไวสํารองจายเปนคาจัดการศพได แตตองไมเกินอัตราที่ท่ีประชุมใหญ
กําหนด และตองกําหนดไวในขอบังคับ” ดังนั้นการปรับอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาแต
ละครั้ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราคาสมัคร คาบํารุงรายป ซึ่งเปนการแกไขขอบังคับสมาคม ขอ 17
(1) และ (2) สมาคมจะตองเสนอที่ประชุมใหญเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งจะตองไดคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมกอน เมื่อที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบแลว สมาคมจะตองสง
ขอบังคับขอที่แกไข ใหนายทะเบียนทองที่ เพื่อรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับเฉพาะขอนั้นฯ หลังจาก
นั้นสมาคม จึงจะแจงสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงอัตราดังกลาว สําหรับการประชุมใหญสามัญ หรือการ
ประชุมใหญวิสามัญทุกครั้ง จะมีผูแทนจากศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง เขารวม
ประชุมดวย
ในสวนของสมาคม สสอ.รท. ไดมีการแกไขขอบังคับหลายครั้งแตในสวนที่เกี่ยวกับการ
ปรับอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา, คาบํารุงรายป และคาสมัคร มีดังนี้
1. การประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ปรับอัตราเงิน
สงเคราะหลวงหนาจาก 3,600 บาท เปน 4,000 บาท
2. การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ปรับอัตราเงิน
สงเคราะหลวงหนาจาก 4,000 บาท เปน 4,500 บาท
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3. การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ปรับอัตราเงิน
สงเคราะหลวงหนาจาก 4,500 บาท เปนไมเกิน 5,000 บาท (สมาคมเรียกเก็บเพียง 4,800 บาท) และปรับ
คาสมัครจากเดิม 20 บาท เปน 40 บาท และคาบํารุงรายปจากเดิม 20 บาท เปน 40 บาท
การปรับอัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงนั้นเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราเงิน
สงเคราะห คาบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 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”
การประชุมใหญเพื่อแกไขขอบังคับทั้ง 3 ครั้ง ไดรับความเห็นชอบเกิน 2 ใน 3 ของ
ผูเขารวมประชุม และนายทะเบียนทองที่ไดรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับขอนั้นๆ แลว ทั้งนี้เปนไปตาม
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
สงเคราะหครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต โดยจะจายคาจัดการศพ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน)
ภายใน 7 วัน นับแตไดรับเอกสารการตายสวนเงินสงเคราะหครอบครัวจะจายใหประมาณ 60 วัน โดย
จะจายใหแกบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงินสงเคราะหครอบครัว สมาคมจะนําเงิน
สงเคราะหลวงหนาไปใชจายในทางอื่นใดมิได เปนการผิดกฎหมาย
5. เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะจายเงินคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวให
ทายาทโดยทางสมาคมจะหักคาดําเนินการไว 4% ทั้งนี้เปนไปตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. 2545 มาตรา 31 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กําหนดอัตราการ
หักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 ขอ 1 กําหนดวา “การหักเงินสงเคราะหเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองไมเกินอัตรา ดังนี้
(1)
(2)
ฯลฯ
(3)
(4) รอยละ 4 ของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่มี
สมาชิกเกิน 10,000 คน”
ดังนั้นการที่ สสอ.รท. กําหนดไวในขอบังคับขอ 26 ใหสมาคมหักเงินสงเคราะหไวเปน
คาดําเนินการในอัตรารอยละ 4% จึงเปนไปตามกฎหมาย
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6. เงิน 4% ที่สมาคมหักจากสมาชิกที่เสียชีวิตนั้น สมาคมไดจัดสรร ดังนี้
- 1.5% จัดสรรใหศูนยประสานงานที่สมาชิกเสียชีวิต
- 1.5% จัดสรรเปนคาใชจายของสมาคม เชน เงินเดือนเจาหนาที่, คาเชา,
คาสาธารณูปโภค, วัสดุ, ครุภัณฑ, คาใชจายการประชุมใหญ ฯลฯ
- 1% เปนเงินที่กันไวสําหรับจัดสรรใหศูนยประสานงานตามมติคณะกรรมการ
(เชน จัดสรรใหศูนยประสานงานที่ไมมีสมาชิกเสียชีวิต, ศูนยที่มีสมาชิกเสียชีวิตนอย, ศูนยที่มีคาใชจาย
ตาง ๆ ฯลฯ)
หลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห คือ สมาชิกชวยสมาชิกที่ถึงแกความตายโดยมี
สมาคมและสหกรณออมทรัพยที่รับเปนศูนยประสานงานเปนสื่อกลางในการประสานงานและจัดการ
ตางๆ ดังนั้น การที่สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดรับเปนศูนยประสานงานใหทั้ง 2 สมาคม
นั้น ก็เ พื่อจะช วยเหลื อสมาชิ กนับ วา จัดเปน สวัส ดิก ารอี กรู ปแบบหนึ่ง นอกเหนือ จากสวั สดิก ารที่
สหกรณจัดใหสมาชิกตามปกติ โดยใชเงิน รายไดของสหกรณ เพราะการสมัครเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเปนไปตามความสมัครใจ โดยสหกรณจะชวยอํานวยความสะดวกใหสมาชิกไม
ตองเดินทางไปสมัครดวยตนเอง เปนการเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และการที่สหกรณออม
ทรัพยแจงสมาชิกขอหักเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนตามจํานวนที่สมาคมเรียกเก็บ และโอนใหสมาคม
เพื่อเปนเงินคงสมาชิกภาพในแตละปนั้นก็เพื่อความสะดวกของสมาชิกที่ไมตองเสียคาใชจายในการ
เดินทางไปที่สมาคมและเสียคาโอนเงิน รวมทั้งไดรับการขยายเวลาของการชําระเงินจนถึงสิ้นเดือน
กุม ภาพั น ธ เพราะสมาชิ ก จ า ยโดยตรงโดยไม ผา นศู น ย ป ระสานงานก็ จ ะต อ งจ า ยภายในวั น ที่ 30
ธันวาคม ซึ่งเปนวันสิ้นปทางบัญชีของสมาคม และถาสมาชิกลืมชําระก็อาจจะสิ้นสมาชิกภาพ
การเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นจะเปนประโยชนแกตัวสมาชิกและ
ครอบครัว ผูค้ําประกันและสหกรณในภาพรวม ดังนี้
1. ประโยชนสําหรับตัวสมาชิกและครอบครัว
- สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท
(ป 2562 สมาคม สสอ.รท. จายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิกที่เสียชีวิตเฉลี่ยรายละประมาณ
600,564.56 บาท) ซึ่งเงินจํานวนนี้จะสามารถสรางความสุขและความมั่นคงใหครอบครัว
- มีเงินคาจัดการศพอยางสมฐานะ
- ไมมีความกังวลในเรื่องความเปนอยูของครอบครัวหากตัวสมาชิกเสียชีวิตเปน
การสรางความมั่นคงใหครอบครัวหลังการตาย
- ในระหวางที่ยังมีชีวิตอยูไดมีโอกาสรวมทําบุญใหเพื่อน ๆ สมาชิกในสมาคมที่
เสียชีวิต ฯลฯ
2. ประโยชนสําหรับผูค้ําประกัน
- สมาชิกเสียชีวิต ทายาทไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท
สามารถชําระหนี้ใหสหกรณได ผูค้ําประกันไมตองรับภาระชําระหนี้แทน
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3. ประโยชนสําหรับสหกรณ
3.1 ทายาทมีเงินชําระหนี้แทนสมาชิกที่เสียชีวิตทําใหสหกรณไมมีหนี้สูญ เปน
ความมั่นคงของสหกรณและของสมาชิก
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 จะจัดเปนรายไดของสหกรณซึ่งจะนํามาจายเปนเงิน
ปนผล และเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกสหกรณทุกคน รวมถึงผูที่ไมไดเปนสมาชิกของสมาคม
ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีรายไดจากสมาคม สสอ.รท.
และ สส.ชสอ. ดังนี้
สสอ.รท.
สมาชิกคงสภาพ 1 ม.ค.63
คาบํารุง
20 บาท/ราย

จํานวน

1,288

สมาชิกสมัครใหม

จํานวน

25,760

31

คาสมัคร
20 บาท/ราย

620

สส.ชสอ.

สมาชิกคงสภาพ 1 ม.ค.63
จํานวน

450

คาบํารุง
10บาท/ราย

จํานวน

4,500

4

สมาชิกเสียชีวิต

คาบํารุง
20 บาท/ราย

620

สมาชิกสมัครใหม

คาสมัคร
10บาท/ราย

40

คาบํารุง
10บาท/ราย

40

รวม

จํานวน

เงินจัดสรร1.5%

รวม

1,240

13

117,167.27

144,167.27

สมาชิกเสียชีวติ

รวม

จํานวน

80

3

เงินจัดสรร
2%

36,005.00

รายได
อื่น

รวม

4,968

45,553

รวมเงินที่สหกรณไดรับทั้งสิ้น 189,720.27 บาท
4. เงินสงเคราะหลวงหนาที่สมาชิกไดชําระใหทั้ง 2สมาคม ในป 2563 มีดังนี้

ชื่อสมาคม
สสอ.รท.
สส.ชสอ.

สมาชิกคงสภาพในป 2563

จํานวน/คน

1,288
450

เงินสงเคราะหลวงหนา

6,146,375.00
2,142,067.00

สมาชิกสมัครใหม

จํานวน/คน

28
4

เงินสงเคราะหลวงหนา

143,400.00
19,200.00

รวม

6,289,775.00
2,161,267.00

การโอนเงินสงเคราะหลวงหนาของสมาชิกใหสมาคมทั้ง 2 แหงนั้นสหกรณจะโอนเต็ม
จํานวนตามรายชื่อและจํานวนเงินตามที่สมาคมเรียกเก็บ สหกรณไมเคยหักเงินสงเคราะหลวงหนาของ
สมาชิกไว โดยทางสมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินตรงตามจํานวนเงินที่สหกรณโอน
5. สมาคม สส.ชสอ. และ สสอ.รท. ไดจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิกที่เสียชีวิต
ในป 2563 ดังนี้
ชื่อสมาคม
สสอ.รท.
สส.ชสอ.

จํานวน/คน
13
3

เงินสงเคราะหครอบครัวไดรับสุทธิหลังหักคาดําเนินการ 4%
7,503,798.44 บาท
1,733,565.25 บาท
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ที่เสียชีวิต ดังนี้
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

6. ในป 2563 สมาคม สสอ.รท. ไดมีประกาศจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิก
จํานวนสมาชิก
เสียชีวติ
(ราย)

16
24
18
21
16
25
12
24
20
19
25
18
238

เงินสงเคราะห
จายทายาท
ตามประกาศ
(กอนหักคาดําเนินการ

600,608.64
601,218.80
600,386.42
600,339.71
600,319.20
600,027.33
600,541.96
600,365.88
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00

ทายาทไดรับ
สุทธิ
(บาท)

576,584.29
577,170.05
576,370.96
576,326.12
576,306.43
576,026.24
576,520.28
576,351.24
576,000.00
576,000.00
576,000.00
576,000.00

เงินสงเคราะห
ศพสมาชิกจาย/
เดือน(บาท)

435.20
366.86
450.66
459.67
351.45
445.62
359.72
420.80
ยังไมระบุ
ยังไมระบุ
ยังไมระบุ
ยังไมระบุ

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผูเสียชีวิตมีเงิน
สงเคราะหลวงหนาคงเหลือ
สมาคมฯ จะคืนใหทายาท
พรอมเงินสงเคราะหครอบครัว
และในกรณีที่มีเงินสงเคราะห
ใชเกิน สมาคมฯ จะหักออกจาก
เงินสงเคราะหครอบครัวตาม
จํานวนที่คางชําระ
จายในเบื้องตน 60,000 บาท กอน

7. กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มีขอ กําหนดเกี่ยวกับกรรมการ
ดําเนินการสมาคม ดังนี้
มาตรา 20 “การแตงตั้งกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการใหทําไดโดยมติของที่ประชุม
ใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ”
มาตรา 21 วรรค 4 “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได เวนแตที่ประชุมใหญโดยมติ 2 ใน 3 ของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น” ดังนั้น
กรรมการทุกคนจะตองไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญและกรรมการที่อยูเกิน 2 วาระ คือ
กรรมการที่ที่ประชุมใหญมีมติ 2 ใน 3 ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปเพื่อประโยชนของสมาชิกและสมาคม ซึ่ง
เปนไปตามกฎหมาย
มาตรา 32 “กรรมการไมมีสิทธิ์ไดรับคาจางหรือประโยชนอื่นทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”
สรุปกรรมการจะไมมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนหรือโบนัสจากสมาคม แตสมาคมอาจกําหนด
เปนระเบียบในการจายคาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาที่พัก ใหแกกรรมการไดโดยจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ และจะตองสงนายทะเบียนทองที่เพื่อรับจดทะเบียนกอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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รอบที่

กําหนดวันรับ
สมัครและบันทึก
ขอมูล

ตรวจสอบคุณสมบัติ
และโอนเงิน

สมาคมรับเปนสมาชิก

3/2564
4/2564
5/2564
6/2564
7/2564
8/2564
9/2564
10/2564
11/2564
12/2564
1/2565
2/2565

4-29 ม.ค. 2564
1-26 ก.พ. 2564
1-31 มี.ค. 2564
1-30 เม.ย. 2564
3-31 พ.ค. 2564
1-30 มิ.ย. 2564
1-30 ก.ค. 2564
2-31 ส.ค. 2564
1-30 ก.ย. 2564
1-29 ต.ค. 2564
1-30 พ.ย. 2564
1-30 ธ.ค. 2564

ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2564
ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2564
ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2564
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 2564
ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2564
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2564
ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2564
ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564
ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2564
ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564
ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564
ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565

1 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564
1 พฤษภาคม 2564
1 มิถุนายน 2564
1 กรกฎาคม 2564
1 สิงหาคม 2564
1 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564
1 พฤศจิกายน 2564
1 ธันวาคม 2564
1 มกราคม 2565
1 กุมภาพันธ 2565

อายุ
ผูสมัคร
(ป)

บรรลุ
นิติ
ภาวะ
จนถึง
55 ป

ปที่เกิด

พ.ศ. 2509

คาสมัคร/
คาบํารุง/
เงินสงเคราะห
ลวงหนา (บาท)
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
4,880.00
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หมายเหตุ

ผูสมัครที่
สมาคมฯ
มีมติรับเปน
สมาชิก
จะไดรับสมาชิก
ภาพสมบูรณ
ตามขอบังคับ
สมาคมฯ
ขอ 12

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ
ค้ําประกัน ประจําป 2564
ผูจัดการ

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ได
กํ า หนดวงเงิ น ซึ่ ง สหกรณ ฯ อาจกู ยื ม หรื อ ค้ํ า ประกั น ประจํ า ป 2563 ไว ไ ม เ กิ น 1,500 ล า นบาท
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน
ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดัง
วานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 40 ประจําป 2563 ไดพิจารณาเห็น
วา เพื่อใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินที่
สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2564 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงิน ซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
ประจําป 2564 เปนเงินจํานวน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน)
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ผูจัดการ

4.2 การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

1. ขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมขอความในขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียน
ขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และประกาศเรื่อง
ความสัมพันธของสมาชิกสมทบกับสหกรณ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งระเบียบและประกาศทั้ง 2
ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 334 ง. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 กําหนด
กรอบแนวทางในการกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหนายทะเบียนกําหนดหลักเกณฑความสัมพันธระหวางสมาชิก
สมทบกับสหกรณหรือสมาชิกสหกรณ และใหความเห็นชอบ ในการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับ
คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัครและการขาดสมาชิกสมทบ ตลอดจนสิทธิหนาที่ของสมาชิกสมทบที่สหกรณจะ
กําหนดไวในขอบังคับ โดยระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ และประกาศของ
นายทะเบียนสหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 หมวด 6 สมาชิกสมทบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณา ใหความเห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายวาระนี้
มติที่ประชุม

เห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ หมวด 6 สมาชิกสมทบ ขอ 48
ขอ 49 ขอ 50
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2)

ขอความเดิม
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 48. สมาชิ กสมทบ สหกรณ
อาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควรโดย
ต อ งสมั ค รเข า เป น สมาชิ ก สมทบด ว ยความ
สมั ค รใจ และมี ค วามประสงค จ ะใช บ ริ ก าร
ตางๆ ของสหกรณเปนการประจํา
ขอ 49.คุ ณสมบั ติข องสมาชิ กสมทบ
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
(1) เปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
สหกรณนี้ ไดแก บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
(2) เปนลูกจางชั่วคราว หรือพนักงาน
ราชการสังกัดกรมประมง
(3) เคยเปนขาราชการ หรือ
ลูกจางประจํากรมประมง

ขอ 50. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผู
ประสงคสมั ครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมี
สมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนด
ในขอ 49 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขา
เปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลง
ลายมื อชื่ อในทะเบี ยนสมาชิ กสมทบกั บชํ าระ
ค าธรรมเนี ยมแรกเข าและค าหุ นตามที่ จะถื อ
ครบถวน เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรค
กอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบกรณี
คณะบุ คคล สมาชิ กของคณะบุ คคลแต ละราย
ตองยื่นใบสมัครตามที่สหกรณกําหนด และกรณี
นิติบุคคล ผูแทนของนิติบุคคลตองยื่นใบสมัคร
ตามที่สหกรณกําหนด
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรค
กอนแลว ยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
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ขอความขอแกไขเพิ่มเติม
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับ
สมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยผูสมัคร
ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัคร
ใจ และมีความประสงคจะใชบริการตางๆ ของ
สหกรณเปนการประจํา
ข อ 49. คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สมทบ
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป น ผู เ ห็ น ชอบในวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
สหกรณ และมีความสะดวกที่จะดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ
(2) เป น บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง บรรลุ นิ ติ ภ าวะ
และมีสัญชาติไทย
(3) (ก) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือ
บุตรของสมาชิก หรือ
(ข) เปน ลูกจา งชั่ว คราว หรื อพนั กงาน
ราชการ สังกัดกรมประมง
(ค) เคยเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
กรมประมง
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป น ผู ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใน
สหกรณออมทรัพยอื่น
ขอ 50. วิธีรับสมัคร ผูประสงคสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบ ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตาม
แบบที่กําหนดไว โดยใหยื่นพรอมหลักฐานแสดง
ความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิกตามขอ 49
(3) เมื่อ คณะกรรมการดําเนินการไดส อบสวน
พิ จ ารณาเห็ น ว า ผู ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ ง
ตามที่กําหนดใน ขอ 49 ทั้งเห็นเปนการสมควร
แลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัด
ให ผู ส มั ค รได ล งลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก
สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน
ตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอน
แลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
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เหตุผล
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2)

ขอความเดิม
ขอ 51.คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวน
เงิน 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือ
วาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมไดไม
วาดวยกรณีใด ๆ

ขอความขอแกไขเพิ่มเติม
ขอ 51. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขา
นี้ใ ห ถือ ว า เป น รายได ของสหกรณ จะเรีย กคื น
ไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ

เหตุผล
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

ข อ 52. การให บ ริ ก าร สหกรณ อ าจ
ให บริ การหรื อสวั ส ดิ การแก ส มาชิ กสมทบได
ตามที่ เห็ นสมควรแต ตองไมขั ดกั บข อห ามมิให
สมาชิ กสมทบใช สิ ทธิ ในสหกรณ ทั้ งนี้
หลักเกณฑขอกําหนด วิธีการใหบริการและอื่นๆ
ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช
บริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการ
หรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร
แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิ
ในสหกรณ ทั้งนี้ หลักเกณฑขอกําหนด วิธีการ
ให บ ริ ก ารและอื่ น ๆ ตลอดจนสวั ส ดิ ก าร และ
ผลตอบแทนจากการใช บ ริ ก ารให เ ป น ไปตาม
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 53. การถือหุน สมาชิกสมทบแตละ
รายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุน
แตตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
การถือหุนแรกเขา การชําระคาหุน การ
แจงยอดจํานวนหุนและอื่นๆ ใหเปนไปตามความ
ในข อ บั ง คั บ หมวด 3 ว า ด ว ยหุ น โดยอนุ โ ลม
สําหรับการถือหุนเพิ่มใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 54. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รั บ เงิ น ป น ผลตามหุ น ได ใ นอั ต รา
เดียวกันกับสมาชิก
(2) รั บ เงิน เฉลี่ ย คื นตามส ว นธุร กิ จ ได ใ น
อัตราเดียวกันกับสมาชิก
(3) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก และ
กูเงินจากสหกรณตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
(4) ไดรับการบริการทางวิชาการ หรือการ
ฝกอบรมจากสหกรณ

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

ข. หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ
เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

ขอ 53. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ได รั บ บริ ก ารทางธุ ร กิ จ เช น
ฝากเงิน หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละ
เกาสิบของทุนเรือนหุน หรือเงินฝากที่สมาชิก
สมทบมีอยูในสหกรณ
(2) ไดรับการบริการทางวิชาการ
หรือการฝกอบรมจากสหกรณ
(3) ไดรับพิจารณาเลือกเปนผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสหกรณ
อนึ่ง สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในการ
นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การ
ออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2)
ขอความเดิม

ขอความขอแกไขเพิ่มเติม
ค. สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ
(2) การออกเสียงในเรื่องใดๆ
(3) เปนกรรมการดําเนินการ
(4) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากรวมกับ
ทุนเรือนหุนของตนเอง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือ
เสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับ
อนุญาตแลว
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
(6) ยกเวนกรณี ดังตอไปนี้
6.1 กรณีสมาชิกสามัญถึงแกกรรม
สมาชิ กสมทบซึ่ งเป นบุ คคลในครอบครั วของ
สมาชิกตามขอ 49 (1) สมาชิกสมทบนั้น ยังเปน
สมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได
6.2 สมาชิกสมทบ ซึ่งเป นลูกจา ง
ชั่ ว คราวหรื อ พนั ก งานราชการสั ง กั ด กรม
ประมง ตามข อ 49 (2) ลาออกจากราชการ
สมาชิ ก สมทบนั้ น ยั ง เป น สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณตอไปได”

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 55. การขาดจากสมาชิกภาพของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือน
ไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับ
อนุญาตแลว
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 49
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ ยกเวนกรณี
ดังตอไปนี้
6.1 กรณี สมาชิ กสามั ญถึ งแก กรรม
สมาชิกสมทบซึ่งเปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
ตามข อ 49 (1) สมาชิ กสมทบนั้ น ยั งเป นสมาชิ ก
สมทบของสหกรณตอไปได
6.2 สมาชิ ก สมทบ ซึ่ ง เป น ลู ก จ า ง
ชั่ วคราวหรื อพนั กงานราชการสั งกั ดกรมประมง
ตามขอ 49 (2) ลาออกจากราชการ สมาชิกสมทบ
นั้น ยังเปนสมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได”

ขอ 55. การลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ สมาชิ ก สมทบอาจขอ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่ อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การได ส อบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได

ข อ 56. การลาออกจากสหกรณ ข อง
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการ
ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได
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เหตุผล
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2)

ขอความเดิม
ขอ 55. การลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ สมาชิ ก สมทบอาจขอ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่ อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การได ส อบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 56. การใหออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออก
จากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทํา
ใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ

ข อ 57. การเปลี่ ยนแปลงชื่ อ สั ญชาติ และที่ อยู
สมาชิ กสมทบคนใดมี การเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องชื่ อ
สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนผลประโยชน
สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่ง
ตนมี อยู ในสหกรณ ในเมื่ อตนตายนั้ น มอบให
สหกรณ ถือไว หนัง สือตั้ งผู รับ โอนประโยชน
ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาว
ในวรรคกอนมอบใหสหกรณไว

ขอความขอแกไขเพิ่มเติม
ข อ 56. การลาออกจากสหกรณ ข อง
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
เห็นว าเปน การชอบด วยขอ บังคับ และอนุญาต
แลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 57. การใหออกจากสหกรณ สมาชิก
สมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ
ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข อ บัง คั บ
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเป น ปฏิ ป ก ษ ห รื อ ทํ า ให
เสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวา
โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิ จ ารณาปรากฏว า สมาชิ ส มทบมี เ หตุ ใ ด ๆ
ดั ง กล า วข า งต น และได ล งมติ ใ ห ส มาชิ ก สมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํ า นวนกรรมการดํ า เนิ น การที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดใน
ขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูก
ใหออกจากสหกรณ
ข อ 58. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สั ญ ชาติ
และที่อยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ สัญชาติและที่อยู
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข อ 59. การตั้ งผู รั บโอนประโยชน ของ
สมาชิ กสมทบ สมาชิ กสมทบอาจทํ า หนั ง สื อ ตั้ ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน
ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ
เมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณ
เปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวา
นี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด
ถา สมาชิ ก สมทบประสงค จะเพิ ก ถอนหรื อ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอน
มอบใหสหกรณถือไว

เหตุผล
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563
แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ ว า ด ว ย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2)

ขอความเดิม
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงให
ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงิน
ปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือ
เงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูตาย มีอยู
ในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว
หรื อ ถ า มิ ไ ด ตั้ ง ไว ก็ คื น ให แ ก บุ ค คลที่ ไ ด นํ า
ห ลั ก ฐ า น ม า แ ส ด ง ใ ห เ ป น ที่ พ อ ใ จ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมี
สิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตาม
ขอกําหนดในขอ 59 วรรคแรกและขอ 60
ให ผู รั บโอนประโยชน ตามความในวรรค
แรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบ
ตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบ
สําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวา
สมาชิ ก สมทบนั้ น ๆได ถึ ง แก ค วามตายไป
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ด ว ย เ มื่ อ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การได พิ จ ารณาและ
อนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชน
ดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน 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 หรื อ ผู ที่ มี ชื่ อ เป น ผู รั บ โอน
ประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือวาไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความ
ฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไป
สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ข อ 59. การจ า ยคื นจํ า นวนเงิ นของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามขอ 54 (1) ,(2), (4) นั้ น สหกรณจ ะ
จายคืนเงินคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ
ใหกอน เงินคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออก
เพราะเหตุ อื่น พร อมด ว ยเงิ น ปน ผลและเงิ น
เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมี
อ ยู ใ น ส ห ก ร ณ คื น ใ ห แ ก ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
โดยเฉพาะเงินคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียก
ใหสหกรณ
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ขอความขอแกไขเพิ่มเติม
เมื่ อ สมาชิ ส มทบตาย ให ส หกรณ แ จ ง ให
ผูรั บ โอนประโยชน ต ามความในวรรคก อนทราบ
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใด
บรรดาที่ ส มาชิ ก สมทบผู ตายมี อยู ในสหกรณ
ใหแกผูรับประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็
คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่
พอใจของคณะกรรมการดํ า เนิ น การว า เป น
ทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น
ทั้งนี้ตามที่กําหนดในขอ 53 และขอ 54

เหตุผล
แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว า ด ว ยการรั บ
จดทะเบี ย นข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563

ให ผู รั บโอนประโยชน ตามความในวรรคแรก
ยื่นคําขอรั บเงิ นผลประโยชนต อสหกรณ ภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือ
ไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตร
ที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้นๆ
ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุ มั ติ แ ล ว สหกรณ จ ะจ า ยเงิ น ผลประโยชน
ดังกลาวภายในสี่สิบห าวัน ในกรณีผูมีสิทธิรั บ
เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน
หรื อ ผู ที่ มี ชื่ อ เป น ผู รั บ โอนประโยชน ที่ ส มาชิ ก
สมทบได จั ดทํ า ให ส หกรณ ถื อว า ไม มี ตั วอยู ก็ ดี
เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ
สหกรณทั้งสิ้น
ข อ 60. การจ า ยคื น จํ า นวนเงิ น ของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม
ขอ 54 (1) , (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคา
หุนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุน
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวย
เงิ น ป น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ค า งจ า ยบรรดาที่
สมาชิ ก สมทบนั้ น มีอ ยู ใ นสหกรณ คื นให แ ก ผู มี
สิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้น หรือจะเรียก
ใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดย
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออก
นั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปนั้นแลวก็ได สุดแตจะเลือก สวนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตาม
ระเบียบของสหกรณ
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แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว า ด ว ยการรั บ
จดทะเบี ย นข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2)

ขอความเดิม
จายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย
ในเมื่ อ ที่ ประชุ มใหญ มี มติ ให จั ดสรรกํ าไรสุ ทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ ยนั้ น สหกรณจ ะจ ายคืน ให
ตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณี ที่ สมาชิ กสมทบขาดจากสมาชิ ก
ภาพเพราะเหตุ ต ามข อ 54 (3) สหกรณ จ ะ
จายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) นั้น สหกรณ
จะจายเงินคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมี
อยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดย
ไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลีย่ คืนตั้งแตประจําปที่
ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกสมทบขอให
จายภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ประชุมใหญได
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวน
เงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายให
ตามระเบียบของสหกรณ
กรณี ที่ ส หกรณ มี ก ารดํ า เนิ น งานเป น
ปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิกตามมูลคาหุน
ที่ปรากฏในขอ 4 แตกรณีที่สหกรณขาดทุน
สะสมหรื อ มี แ นวโน ม จะขาดทุ น สะสมให
ชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่พนจาก
สมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชี
ประจําป และคํา นวณมูลค าหุนที่จ ะจายคื น
แกสมาชิก

ขอความขอแกไขเพิ่มเติม
ได รั บ เงิ น ป น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น สํ า หรั บ ป ที่
ออกนั้ น ด ว ยในเมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ มี ม ติ ใ ห
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได สุดแตจะ
เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นั้น สหกรณ
จะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอย
ละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยู
ในวั น ต น ป นั้ น คณะกรรมการดํ า เนิ น การมี
อํ า นาจให ร อการจ า ยคื น ค า หุ น ของสมาชิ ก
สมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้น
ไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุ ตาม ข อ (3) สหกรณ จะจ ายค าหุ น
เงิ น รั บ ฝาก เงิ น ป น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น กั บ
ดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่ส มาชิกสมทบนั้นมี
อยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ (5) สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ให ภ ายในเวลาอั นสมควรโดยไม มี เงิ น ปน ผล
และเงิ น เฉลี่ ย คื น ตั้ ง แต ป ที่ อ อกจากสหกรณ
หรื อ หากสมาชิ ก สมทบขอให จ า ยค า หุ น
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนในป นั้นภายหลั งที่ที่ประชุ ม
ใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม
จะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบทีพนจากสมาชิกภาพในระหวางป
จนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงิน
ค า หุ น จ า ยคื น ต อ หุ น ที่ จ ะจ า ยคื น แก ส มาชิ ก
การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคหา ใหใช สมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุน
สะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ย
เกณฑคํานวณดังนี้
มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุน ทัง้ หมด – (ขาดทุน โดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคา
สะสมคงเหลือ+หนี้สนิ ทัง้ สิน้ )
หุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณ
จํานวนหุน ทั้งสิ้น
ตองคํานวณมูลคาเงินคาหุน จายคืนตอหุนให
เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไม
สูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอบังคับ
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม

เหตุผล
แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563
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ขอความขอแกไขเพิ่มเติม

ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแก
สมาชิกสหกรณไมต องทําการปรับปรุ งบัญชีใดๆ
แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืน
ตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับ
สวนตางของมูลคาหุนที่กําหนดในขอบังคับขอ 4
ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอ
หุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไป
ลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงิน คา
หุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปน
ปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูง
กวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวา
สหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 60. การหัก จํ า นวนเงิน ซึ่ ง สมาชิ ก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตาม ขอ 59
สหกรณ มี อํ า นาจหั ก จํ า นวนเงิ น ซึ่ ง สมาชิ ก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

เหตุผล
แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563

ขอ 61. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ 53 นั้น
ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตอง
รับผิดตอสหกรณออกกอน

ขอ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออก
จากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก

ขอ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออก
จากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ ไ ม ว า เพราะเหตุ ใ ด ให
คณะกรรมการดํ า เนิ น การถอนชื่ อ สมาชิ ก
สมทบรายนั้นออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ

แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563
แก ไ ขให ส อดคล อ งกั บ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563
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2. 2.ขอขบัองบัคังบคัเกีบ่ยเกีวกั
่ยวกั
บการตรวจสอบกิ
บการตรวจสอบกิ
จการ
จการ

ด วดยกรมตรวจบั
ว ยกรมตรวจบั
ญ ชีญสชีหกรณ
ส หกรณ
ใ นฐานะพนั
ใ นฐานะพนั
ก งานเจ
ก งานเจ
า หน
า หน
า ทีา่ ปทีฏิ่ ปบฏิั ตบิ กั ตารแทน
ิ ก ารแทน
นายทะเบี
ยนสหกรณ
ถือถปฏิ
บัตบิรัตะเบี
ยบนายทะเบี
ยนสหกรณ
วาดวาวดยการ
นายทะเบี
ยนสหกรณ ไดอไดอกประกาศและให
ออกประกาศและให
ือปฏิ
ิระเบี
ยบนายทะเบี
ยนสหกรณ
วยการ
ตรวจสอบกิ
จ การของสหกรณ
นทีน่ ที12่ 12ตุ ลตุาคม
อให่ อให
จั ดจทํั ดาทํกฎ
ย บย บ
ตรวจสอบกิ
จ การของสหกรณพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563ลงวัลงวั
ล าคม2563
2563เพื่เพื
า กฎระเบี
ระเบี
ขอขบัองบัคังบคัเป
ญญัญตญัิหตลัิหกลัเกณฑ
จัดจทํัดาทํรางกฎหมายและการประเมิ
นผลสั
มฤทธิ
์ของ์ของ
บ นเปไปตามพระราชบั
นไปตามพระราชบั
กเกณฑ
รางกฎหมายและการประเมิ
นผลสั
มฤทธิ
กฎหมาย
บวาระการดํ
ารงตํ
าแหน
งและการขาดจากการเป
นผูนตผูรวจสอบกิ
จการ
กฎหมายพ.ศ.พ.ศ.2562
2562เกี่ยเกีวกั่ยวกั
บวาระการดํ
ารงตํ
าแหน
งและการขาดจากการเป
ตรวจสอบกิ
จการขอขอ
1414ใหสใหหกรณ
กํากหนดวาระการดํ
ารงตํ
าแหน
งของผู
ตรวจสอบกิ
จการในข
อบัองบัคับงคัของสหกรณ
ององ
สหกรณ
ําหนดวาระการดํ
ารงตํ
าแหน
งของผู
ตรวจสอบกิ
จการในข
บของสหกรณโดยต
โดยต
กํากํหนดให
มีวมาระการดํ
ารงตํ
าแหน
งคราวละไม
เกินเกิ3น ป3นปับนแต
ปบปัญบชีัญทชีี่ทที่ปี่ทระชุ
มใหญ
มีมมติีมเลืติอเลืกตั
้ง ้ง
าหนดให
ีวาระการดํ
ารงตํ
าแหน
งคราวละไม
ับแต
ี่ประชุ
มใหญ
อกตั
ผูตผูรวจสอบกิ
จการ
ารงตํ
าแหน
ง หากยั
งไมงมไมีกมารเลื
อกตั
้งใหม
ปฏิปบฏิัตบิหัตนิหานทีา่อทียู่อ ยู
ตรวจสอบกิ
จการเมื่อเมืพ่อนพวาระการดํ
นวาระการดํ
ารงตํ
าแหน
ง หากยั
ีการเลื
อกตั
้งใหมใหให
ตอตไปจนกว
าทีา่ปทีระชุ
มใหญ
มีมมติีมเลืติอเลืกตัอกตั
้งผูต้งผูรวจสอบกิ
จการคนใหม
อไปจนกว
่ประชุ
มใหญ
ตรวจสอบกิ
จการคนใหม
ผูตผูรวจสอบกิ
จการที
่พน่พจากตํ
าแหน
งตามวาระอาจได
รับรการเลื
อกตั
้งจากที
่ ่
ตรวจสอบกิ
จการที
นจากตํ
าแหน
งตามวาระอาจได
ับการเลื
อกตั
้งจากที
ประชุ
มใหญ
อีกอไดีกไดแตแต
ตอตงไม
เกินเกิสองวาระติ
ดตดอตกัอนกัน
ประชุ
มใหญ
องไม
นสองวาระติ
ในการนี
้ไดแ้ไดกแไขข
อบัองบัคับงคัสหกรณ
ฯ ในข
อ 103
ารงตํ
าแหน
งง
ในการนี
กไขข
บสหกรณ
ฯ ในข
อ 103การดํ
การดํ
ารงตํ
าแหน
ผูตผูรวจสอบกิ
จการ
ยดตามเอกสารที
่แนบท
ายวาระนี
้ ้
ตรวจสอบกิ
จการดังรายละเอี
ดังรายละเอี
ยดตามเอกสารที
่แนบท
ายวาระนี
มติมติ
ที่ปทระชุ
ี่ประชุ
มม

เห็นเห็ชอบและอนุ
นชอบและอนุ
มัตมิใหัตแิใหกแไขข
กไขข
อบัองบัคับงคัสหกรณ
บสหกรณ
ฯ ในข
ฯ ในข
อ 103
อ 103การดํ
การดํ
ารงตํ
ารงตํ
าแหน
าแหน
งง
ผูตผูรวจสอบกิ
ตรวจสอบกิ
จการ
จการ

ขอขความและเหตุ
อความและเหตุ
ผลขอจดทะเบี
ผลขอจดทะเบี
ยนแก
ยนแก
ไขเพิ
ไขเพิ
่มเติ่มมเติขมอขบัองคับับงคัสหกรณ
บสหกรณ
ออมทรั
ออมทรั
พยพกยรมประมง
กรมประมง
จํากัจํดากั(ทข.2)
ด (ทข.2)
ขอขความเดิ
อความเดิ
มม
ขอขความขอแก
อความขอแก
ไขเพิ
ไขเพิ
่มเติ่มมเติม
เหตุเหตุ
ผลผล

ตามระเบี
ยบ ยบ
ขอข103
อ 103
การดํ
การดํ
ารงตํ
ารงตํ
าแหน
าแหน
งผูตงรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการ
จการ ขอข103
อ 103
การดํ
การดํ
ารงตํ
ารงตํ
าแหน
าแหน
งผูตงรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการ
จการ ตามระเบี
นายทะเบี
นายทะเบี
ยนสหกรณ
ยนสหกรณ
ผูตรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการอยู
จการอยู
ในตํใานตํแหน
าแหน
ง ไดงมไดีกํมาหนดเวลา
ีกําหนดเวลาผูตรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการมี
จการมี
วาระอยู
วาระอยู
ในตํใานตํ
แหน
าแหน
งไดงคไดราวละ
คราวละ
ดวยการตรวจสอบ
หนึ่งหนึ
ปท่งปางบั
ทางบั
ญชีญสหกรณ
ชีสหกรณ
ถาเมืถา่อเมืครบกํ
่อครบกํ
าหนดเวลาแล
าหนดเวลาแล
ว วสามป
สามป
ทางบั
ทางบั
ญชีญสหกรณ
ชีสหกรณ
เมื่อเมืครบกํ
่อครบกํ
าหนดเวลาแล
าหนดเวลาแล
ว ววาดววายการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ
ยังไมยังมไมีการเลื
มีการเลื
อกตัอ้งกตั
ผูต้งรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการคนใหม
จการคนใหม
ก็ใหก็ใหยังไม
ยังมไมี การเลื
มี การเลื
อกตัอ้ งกตัผู ต้ งรวจสอบกิ
ผู ตรวจสอบกิ
จการใหม
จการใหมก็ ใหก็ ใหกิจการของสหกรณ
2563
2563ลงวัลงวั
นที่ นที่
ผูตรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการคนเดิ
จการคนเดิ
มปฏิมบปฏิัติหบนัตาิหทีน่ไาปพรางก
ที่ไปพรางก
อน อน ผูตรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการคนเดิ
จการคนเดิ
มปฏิมบปฏิัติหบนัตาิหทีน่ไาปพลางก
ที่ไปพลางก
อน อนพ.ศ.พ.ศ.
ตุลาคม
ตุลาคม
2563
2563
ให ให
ผูตรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการซึ
จการซึ
่งออกไปนั
่งออกไปนั
น้ อาจได
น้ อาจได
รับ รับ ผูตรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการที
จการที
่พ น่พจากตํ
 นจากตํ
า แหน
า แหน
งตาม
งตาม12 12
ผูตรวจสอบกิ
ผูตรวจสอบกิ
จการมี
จการมี
เลือเลืกตัอ้งกตั
ซ้ํา้งซ้ํา
วาระอาจได
วาระอาจได
รับการเลื
รับการเลื
อกตัอ้งกตั
จากที
้งจากที
่ประชุ
่ประชุ
มใหญ
มใหญ
อีก อีก
วาระการดํ
วาระการดํ
ารงตํารงตํ
าแหน
าแหน
ง ง
ได ได
แตตแตองไม
ตองไม
เกินเสองวาระติ
กินสองวาระติ
ดตอดกัตนอกัน
คราวละไม
คราวละไม
เกินเสามป
กินสามป
นับแต
นับปแตบัญปบชีัญชี
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3. ขอบังคับเกี่ยวกับการใหกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

การลงทุน

ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ขอ 7 สหกรณที่มี
สัดสวนการลงทุนมากกวารอยละยี่สิบของทุนเรือนหุนและทุนสํารอง หรือเงินลงทุนมากกวาหนึ่ง
พันลานบาท ใหกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทํานโยบายและแผนการลงทุน
เสนอตอคณะกรรมการและที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งดูแลและการจัดการลงทุนใหเปนไป
ตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกลาว
ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มีองคประกอบและอํานาจหนาที่
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณนั้น
ในการนี้ เห็นสมควรไดแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 87 กรรมการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุน และเพิ่มเติมขอ 87/1 คณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดัง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายวาระนี้
มติที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมัติใหแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 87 การใหกรรมการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนและเพิ่มเติมขอ 87/1 คณะอนุกรรมการ
ขอความเดิม

ขอ 87. คณะอนุกรรมการ
ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ
คณะกรรมการดํ าเนิ นการอาจมี
คํ าสั่ งแต งตั้ งอนุ กรรมการต าง ๆ
เพื่ อมอบหมายให ปฏิ บั ติ ภารกิ จ
ของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่
ตามที่ คณะกรรมการดํ าเนิ นการ
กําหนด
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ขอความขอแกไขเพิ่มเติม
ขอ 87.คณะอนุกรรมการการลงทุน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร อ า จ ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ การลงทุน จํานวน 5 คน โดย
ใหมีตํา แหนง เปนประธานคณะอนุ กรรมการคน
หนึ่ ง และเลขานุ ก ารหนึ่ ง คน นอกนั้ น เป น
คณะอนุกรรมการ โดยใหคณะอนุกรรมการการ
ลงทุนมีอํานาจหนาที่จัดทํานโยบายและแผนการ
ลงทุนเสนอตอคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งดูแลและการจัดการลงทุน
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกลาว
ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ แ ละ
ประกาศคณะกรรมการพิ จ ารณาการสหกรณ
แหงชาติ กําหนด
ขอ 87/1 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปน
แกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ อาจ
มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการต า งๆ เพื่ อ
มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของสหกรณ โดยมี
อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ
กําหนด
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เหตุผล
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎกระทรวง
การดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎกระทรวง
การดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

4.3 พิจารณาอนุมัตหิ ลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น

ผูจัดการ
ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดออกประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง
ขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพื่อใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเสี่ยงนอยที่สุด
ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา
ขอ 2. ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรไทย
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู
“หุนกู” หมายความวา หุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดวยสิทธิ ทั้งนี้ไมรวมถึง
หุนกูที่มีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกําหนดอายุไถถอน
ขอ 3. เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
(4) บั ต รเงิ น ฝาก หรื อ ใบรั บ ฝากเงิ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ทเงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ตั้งแตระดับ A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
(6) หุนกูที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัท
จัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(7) หน วยลงทุ นของกองทุ นรวมที่ รั ฐวิ สาหกิ จจั ดตั้ งขึ้ น โดยความเห็ นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(8) หน วยลงทุ นของกองทุ นรวมที่ มี วั ตถุ ประสงค ในการลงทุ นตามมาตรา 62
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2562
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ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ
และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณที่ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2552 อยูกอนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป
ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
(ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ 186,296,361.93 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 11,187,047.00 บาท
คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติที่ประชุมใหญใหนําเงินไป
ฝาก หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7) ภายในวงเงิน
ไมเกิน 180.0 ลานบาท สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน
ดังนั้น เพื่ อให เป นไปตามหลั กเกณฑ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เฉพาะการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ 3 (7) จึงขออนุมัติที่ประชุม
ใหญใหคณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือลงทุนไดภายใตเงื่อนไขตามประกาศดังกลาวตอไป
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ นําเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด
มติที่ประชุม
ตามขอ 3 (7) ไดภายในวงเงินไมเกิน 180 ลานบาท สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3
(1)-(6) ดําเนินการฝากหรือลงทุนได โดยไมจํากัดวงเงิน
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ผูจัดการ

4.4 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชี

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบ
บัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ กรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อ
ประโยชนของสหกรณที่จะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการ
ประชุมใหญ จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทันตามความตองการ
ของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ และ
นําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป
ขอบั งคั บสหกรณ ออมทรัพยกรมประมง จํากั ด พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติ ม
ขอ 71 (5) กําหนดใหที่ประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต
ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี ศุภกาญจน เลขทะเบียนที่ 4424 เปนผูสอบบัญชี
สหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด สําหรั บปทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอั ตรา
คาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน 90,000 บาท
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 12/2563
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ของบริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ
โดยนางจารุ ณี ศุ ภ กาญจน ผู สอบบั ญ ชีอ นุ ญ าต เลขทะเบี ย นที่ 4424 ซึ่ ง เป น บริ ษั ทฯ เดิ ม ที่ ไ ด
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
เปนเงิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา
1. บริษัทธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี ศุภกาญจน
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ประจําป 2564
2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2564
เปนเงิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) เพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําสั่ง
แตงตั้งตอไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบใหจัดจางบริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี ศุภกาญจน
ผูสอบบัญชี อนุญ าต เลขทะเบียนที่ 4424 เป นผูส อบบั ญชี สหกรณอ อมทรัพย กรมประมง จํากั ด
ประจําป 2564
2. อนุมัติคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2564 เปนเงิน 90,000 บาท
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ลําดับ
บริษัท
1
บริษัทธนสาร การบัญชี
โดย นางจารุณี ศุภกาญจน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4424
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.4

วงเงินคาจาง
เปนเงิน 90,000 บาท
ขอเบิกครั้งเดียวใน
วันที่รับรองงบการเงิน
ประจําป

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ
-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้งและมอบหมายให
ผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี เ ข า ตรวจสอบบั ญ ชี อ ย า งน อ ยป ล ะ
3 ครั้งๆละ ไมนอยกวา 2 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวย
ผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด
กรณี มีขอสั งเกตทางการเงิ น การบัญ ชี ที่สํ า คัญ ที่ พบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร หรือ
เมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหนวยงาน
ราชการ
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ
- ข า พเจ า รั บ รองว า รั บ งานสอบบั ญ ชี ส หกรณ อื่ น ที่มี ป
บัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจํานวนที่กรมตรวจ
บัญชีกําหนด
- ข า พเจ า และผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณกาํ หนด

ประจําป 2564
ผูจัดการ

4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 41

ตามข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด พ.ศ. 2548 ข อ 62
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับ
แตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 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
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
กรมประมง จํากัด ชุดที่ 41 เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมีนายแสน ศรีงาม เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่สรรหา คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ออมทรั พยกรมประมง จํา กัด ชุด ที่ 41 เปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และเป น
กรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน โดยวิธีการเลือกตั้ง
สําหรับในปน้ี มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน
กรรมการดําเนินการสหกรณฯ จํานวน 10 คน จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงาน
ผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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มติที่ประชุม

รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 41 ประจําป 2564
เปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน กรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน ประจําป 2564 ดังนี้
(1) ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ
- นายมีศักดิ์ ภักดีคง
ประธานกรรมการ
(2) ผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 41 ประจําป 2564
จํานวน 6 คน เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ตั้งแตลําดับที่ 1 ถึง ลําดับที่ 6
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผูสมัคร

นางภัทธิรา
นายสุธรรม
นายสุเมธ
นายสมหวัง
นายสมโภชน
น.ส.ฉวีวรรณ
นายชาญชัย
นางนฤนารถ
น.ส.ขวัญใจ
นายเรวัตร
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เลิศวิทยาประสิทธิ
ลิ่มพานิช
ตันติกุล
พิมลบุตร
อัคคะทวีวัฒน
พวงทิพากร
แสนศรีมหาชัย
ภัคพงศโยธิน
จินดาศรี
เฉลยพจน

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

ผลการลงคะแนน ผลการลงคะแนน
หมายเลข ผานระบบออนไลน ผานทางไปรษณีย
(25 พค.64)
(29 พค.64)

5
3
6
7
2
1
4
9
10
8

1,833
1,471
1,251
1,272
1,033
991
823
867
406
291

518
394
536
437
533
514
483
200
148
171

รวมผลการ
ลงคะแนน

2,351
1,865
1,787
1,709
1,566
1,505
1,306
1,067
554
462

ผูจัดการ

4.6 การเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการ ประจําป 2564

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2564 ลงวันที่ ธันวาคม 2563 ผูสมัครตองเปนนิติบุคคล
ที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมแนบหลักฐานตามที่
ระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง ชั้น 3 กรมประมง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต
วันที่ 1-8 ธันวาคม 2563 มีผูยื่นใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติบุคคล
ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง

รับทราบและพิจารณา

จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. อนุมัติรับรองผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 จากบริษัทสํานักบัญชี
ทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง
2. อนุมัติจัดจาง บริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2564 และคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
เปนเงิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การจายเงินชวยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือนรอนในสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
เหรัญญิก
เนื่ อ งจากสถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด ต อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019
(Covid-19) อันเปนโรคติดตอรายแรงระบาดแพรกระจายเปนวงกวางทั่วประเทศ เปนเหตุใหสมาชิก
สหกรณไดรับความเดือนรอนจากสถานการณดังกลาว จึงเห็นสมควรชวยเหลือเยี่ยวยาสมาชิก โดยจายเงิน
ใหสมาชิกทุกคน คนละ 500 บาท โดยใชเงินจากงบประมาณการรายจายในการดําเนินงานประจําป 2564
หมวดคาตอบแทน คาใชจายในการประชุมใหญและประชุมใหญวิสามัญ ที่ต้ังไวเปนเงิน 3,800,000 บาท
มีวงเงินที่ไมสามารถเบิกจายได เนื่องจากไมสามารถจัดประชุมใหญสามัญประจําปไดตามปกติและ
มีงบประมาณบางรายการสามารถปรับลดได มีเงินสําหรับเบิกจายเพื่อชวยเหลือสมาชิกเปนกรณีพิเศษได
ดังนี้
1. คาตอบแทน รายการที่ 2.1
(1) คาเบี้ยประชุมสําหรับสมาชิผูที่มาเขารวมประชุมคนละ 700 บาท
เปนเงิน
1,934,000 บาท
(2) เงินรางวัลจับฉลาก เปนเงิน
226,500 บาท
รวมเปนเงิน 2,160,000 บาท
2. คาใชสอย รายการที่ 3.8 เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต วงเงิน
1,500,000 บาท ปรับลดมาเบิกจายเพื่อชวยเหลือสมาชิกเปนกรณีพิเศษ จํานวน 240,000 บาท
(ยังมีเงินคงเหลือ 1,260,000 บาท)
เงินจํานวน 2 รายการ ตามขอ 1 และ ขอ 2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท
ในการประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ฯ ชุ ดที่ 40 ครั้ งที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติใชเงินจํานวน 2,400,000 บาท โดยเบิกถัวจาย
จากงบประมาณรายจายในการดําเนินการของสหกรณฯ ประจําป 2564 สําหรับจายเงินชวยเหลือ
สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ใหสมาชิกเปนกรณีพิเศษคนละ 500 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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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 รายงานกิจการและผลดำ�เนินงาน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2564

ผูจัดการ
ตามข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด ข อ 71 (4) ให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีหนาที่เสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ประชุมใหญ
คณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด ชุ ดที่ 41
ประจําป 2564 ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2564 โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดําเนินงานในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563

รายการ

1. จํานวนสมาชิกสามัญ
2. จํานวนสมาชิกสมทบ
3. ทุนเรือนหุน
4. เงินรับฝากจากสมาชิก
5. เงินใหสมาชิกกูยืม
6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น
7. เงินลงทุน
8. รายได
8.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
8.2 ดอกเบีย้ รับเงินฝาก
8.3 ผลตอบแทนจากเงิ
ผลตอบแทนจากการเงิ
นลงทุ
นลงทุ
น น
8.4 รายไดอื่น
รวมรายได
9. รายจาย
9.1 ดอกเบีย้ จายเงินรับฝาก
9.2 ดอกเบีย้ จายเงินกูยมื ระยะสั้น
9.3 คาใชจา ยดําเนินงาน
รวมรายจาย
10. กําไรสุทธิ
11. สินทรัพย
11.1 สินทรัพยหมุนเวียน
11.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป 2564
ป 2563
เพิม่ (ลด)
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท)
4,741 ราย
4,786 ราย
(45 ราย)
556 ราย
521 ราย
35 ราย
1,737,225,760.00 1,683,471,640.00
53,751,120.00
1,414,607,962.02 1,342,219,487.14
72,388,474.88
1,557,364,381.82 1,562,917,691.09
(5,553,309.27)
504,292,799.32
464,494,548.22
39,798,251.10
1,464,680,996.02 1,369,175,050.48
95,505,945.54
102,483,364.26
12,233,371.50
46,389,418.34
290,873.59
161,397,027.69

104,552,995.06
15,845,350.13
40,663,356.95
218,320.29
161,280,022.43

(2,069,630.80)
(3,611,978.63)
5,726,061.39
72,553.30
117,005.26

27,084,203.95
2,932.35
16,128,131.39
43,215,267.69
118,181,760.00

29,148,588.10
819,757.61
18,537,816.52
48,506,162.23
112,773,860.20

(2,064,384.15)
(816,825.26)
(2,409,685.13)
(5,290,894.54)
5,407,899.80

788,544,384.21
747,464,386.82
41,079,997.39
2,753,434,003.13 2,664,633,565.49
88,800,437.64
3,541,978,387.34 3,412,097,952.31 129,880,435.03
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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รายการ

ป 2564
จํานวนเงิน (บาท)

12. หนี้สนิ และทุนของสหกรณ
12.1 หนี้สนิ หมุนเวียน (บาท)
12.2 หนี้สนิ ไมหมุนเวียน (บาท)
รวมหนี้สิน
13. ทุนของสหกรณ
14. รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

ป 2563
เพิม่ (ลด)
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท)

1,417,690,426.10 1,343,053,116.14
74,637,309.96
11,704,590.00
14,612,612.67
(2,908,022.67)
1,429,395,016.10 1,357,665,728.81 71,729,287.29
2,112,583,371.24 2,054,432,223.50 58,151,147.74
3,541,978,387.34 3,412,097,952.31 129,880,435.03

ผลการดําเนินงานในป 2564

จากการเปรี ย บเที ย บงบแสดงฐานะการเงิ น ของสหกรณ ป 2564 กั บ ป 2563
จะเห็นวาสินทรัพย เพิ่มขึ้น จํานวน 129,880,435.03 บาท คิดเปนรอยละ 3.81 ลูกหนี้เงินกูลดลง
จํานวน 5,553,388.39 บาท คิดเปนรอยละ 0.36 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน
เพิ่มขึ้น 39,798,251.11 บาท คิดเปนรอยละ 8.57 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 95,734,994.90 บาท
คิดเปนรอยละ 6.99
หนี้สินและทุนของสหกรณ เพิ่มขึ้น เนื่องจากทุนเพิ่มขึ้น จํานวน 58,151,147.74 บาท
คิดเปนรอยละ 2.83 หนี้สินเพิ่มขึ้น จํานวน 71,729,287.29 บาท คิดเปนรอยละ 5.58 ในหมวดหนี้สิน
หมุนเวียนเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากป 2563 จํานวน 72,388,474.38 บาท คิดเปนรอยละ 5.39 และ
หมวดทุนของสหกรณทุนเรือนหุนเพิ่มจํานวน 53,754,120.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.19

ก. การบริหารงานทั่วไป

1. สมาชิกสหกรณ
สหกรณฯ มีสมาชิกในป 2564 จํานวน 5,297 คน เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้
รายการ

1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกสมทบ
รวมสมาชิกทั้งหมด

ป 2564
(คน)

ป 2563
(คน)

เพิ่ม/ลด

4,741
556
5,297

4,786
521
5,307

(49)
35
(10)

สมาชิก
เขาใหม

71
69
140

ลาออก

69
33
102

เสียชีวิต

45
1
46

โอนยาย

2
-

2. ทุนเรือนหุน
สหกรณ มีทุนเรือนหุนรวมทั้งสิ้น 1,737,225,760 บาท ป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้
ลําดับ

รายการ

ป 2564 (บาท)

1
2

ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ
ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ

1,698,267,010.00
38,958,750.00

86

ทุนเรือนหุนทั้งหมด

ทุนเรือนหุน (บาท) ลด
เพิ่มขึ้น
ลง
1,651,276,880.00
46,990,130.00 32,194,760.00
6,763,990.00 ป 2563 (บาท)

1,737,225,760.00 1,683,471,640.00
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53,754,120.00
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3.3.การรั
การรั
บฝากเงิ
บฝากเงิ
นจากสมาชิ
นจากสมาชิ
กและสหกรณ
กและสหกรณ
อื่นอื่น
มีเมีงินเงิรันบรัฝากรวมทั
บฝากรวมทั
้งสิ้ง้นสิ้น1,414,607,962.02
1,414,607,962.02บาท
บาทป ป2564
2564เปรีเปรี
ยบเที
ยบเที
ยบกั
ยบกั
บปบป2563
2563ดังดันีง้ นี้
ลําลํดัาบดับ

รายการ
รายการ

ป ป2564
2564
(บาท)
(บาท)

ป ป2563
2563
(บาท)
(บาท)

เงินเงิฝาก
นฝาก(บาท)
(บาท)
(เพิ(เพิ
่มขึ่ม้นขึ)้น)

1 1 เงินเงิรันบรัฝากออมทรั
บฝากออมทรั
พยพย
91,665,569.30
91,665,569.30 84,823,787.57
84,823,787.57 6,841,781.73
6,841,781.73
2 2 เงินเงิรันบรัฝากออมทรั
บฝากออมทรั
พยพพยิเศษ
พิเศษ 1,322,866,324.12
1,322,866,324.12 1,257,321,304.86
1,257,321,304.86 65,545,019.26
65,545,019.26
3 3 เงินเงิรันบรัฝากสหกรณ
บฝากสหกรณ
อื่นอื่น
76,068.60
76,068.60
74,394.71
74,394.71
1,673.89
1,673.89

รวมเงิ
รวมเงิ
นฝาก
นฝาก

1,414,607,962.02
1,414,607,962.02 1,342,219,487.14
1,342,219,487.14 72,388,474.88
72,388,474.88

สมาชิ
สมาชิ
กสามารถนํ
กสามารถนํ
าเงิานเงิมาฝากบั
นมาฝากบั
ญชีญเชีงินเงิฝากออมทรั
นฝากออมทรั
พยพแยละบั
และบั
ญชีญเชีงินเงิฝากออมทรั
นฝากออมทรั
พยพพยิเพศษได
ิเศษได
ตามมติ
ตามมติ
คณะกรรมการดํ
คณะกรรมการดํ
าเนิาเนิ
นการสหกรณ
นการสหกรณและเงิ
และเงิ
นฝากได
นฝากได
รับรการยกเว
ับการยกเว
นภาษี
นภาษีเงินเงิฝากออมทรั
นฝากออมทรั
พยพเยปเดปด
บัญบัชีญคชีรัค้งรัแรกไม
้งแรกไม
นอนยกว
อยกว
า 100
า 100บาท
บาทอัตอัราดอกเบี
ตราดอกเบี
้ยร้ยอรยละ
อยละ1.25
1.25ตอตปอปคิดคิดอกเบี
ดดอกเบี
้ยให
้ยให
ทุกทุก6 6เดืเดื
อนอน
เงินเงิฝากออมทรั
นฝากออมทรั
พยพพยิเพศษิเศษเปเป
ดบัดญบัชีญคชีรัค้งรัแรกไม
้งแรกไม
ต่ําตกว่ํากว
า า50,000
50,000บาท
บาท(ห(ห
าหมื
าหมื
่นบาทถ
่นบาทถ
วน)วน)อัตอัราดอกเบี
ตราดอกเบี
้ย ้ย
รอรยละ
อยละ2.00
2.00ตอตปอปฝากครั
ฝากครั
้งต้งอตไปไม
อไปไม
ต่ําตกว่ํากว
า า5,000
5,000บาท
บาท(ห(ห
าพัานพับาทถ
นบาทถ
วน)วน)คิดคิดอกเบี
ดดอกเบี
้ยให้ยให
ทุกทเดืุกเดื
อนอน
และทบดอกเบี
และทบดอกเบี
้ยเป้ยเป
นตนนตเงินนเงิฝาก
นฝากสมาชิ
สมาชิ
กสามั
กสามั
ญฝากเงิ
ญฝากเงิ
นได
นได
บัญบชีัญลชีะไม
ละไม
เกิเนกิน20,000,000
20,000,000บาท
บาทสําสํหรั
าหรั
บบ
สมาชิ
สมาชิ
กสมทบฝากเงิ
กสมทบฝากเงิ
นไดนได
บัญบชีัญลชีะไม
ละไม
เกิเนกิน3,000,000
3,000,000บาท
บาท
4.4.การให
การให
บริบกริารเงิ
การเงิ
นกูนแกูกแสกมาชิ
สมาชิ
กก
สหกรณ
สหกรณ
ฯ ฯใหให
บริบกริารเงิ
การเงิ
นกูนแกูกแสกมาชิ
สมาชิ
กในป
กในป2564
2564เปรีเปรี
ยบเที
ยบเที
ยบกั
ยบกั
บปบป2563
2563ดังดันีง้ นี้
รายการ
รายการ

1. 1.เงินเงิกูนสกูามั
สามั
ญ ญ(บุ(บุ
คคลค้
คคลค้
ําประกั
ําประกั
น)น)
2. 2.เงินเงิกูนสกูามั
สามั
ญญ
(ทุ(ทุ
นเรืนอเรืนหุ
อนหุ
นค้นําค้ประกั
ําประกั
น)น)
3. 3.เงินเงิกูนสกูามั
สามั
ญ ญ(สมทบ)
(สมทบ)
4. 4.เงินเงิกูนสกูามั
สามั
ญ ญ(เพื(เพื
่อการศึ
่อการศึ
กษา)
กษา)
5. 5.เงินเงิกูนส กูามั
ส ามั
ญ ญ(Covid-19)
(Covid-19)
6. 6.เงินเงิกูนฉกูุกฉเฉิุกเฉิ
นน
7. 7.เงินเงิกูนกกูรณี
กรณี
พิเพศษิเศษ
8. 8.คลิคลิ
นิกนเงิิกนเงิกูน กู
รวมเป
รวมเป
นเงินนเงิน

ป ป2564
2564

ป ป2563
2563

เพิเพิ
่ม/ลด
่ม/ลด

513,740,429.00
513,740,429.00 611,999,950.00
611,999,950.00 (98,259,521.00)
(98,259,521.00)
118,829,810.00
118,829,810.00 119,176,178.50
119,176,178.50

(346,368.50)
(346,368.50)

8,702,580.00
8,702,580.00 8,322,880.00
8,322,880.00
379,700.00
379,700.00
102,000.00
102,000.00
131,600.00
131,600.00
(29,600.00)
(29,600.00)
117,697,000.00
117,697,000.00 35,229,000.00
35,229,000.00 82,468,000.00
82,468,000.00
40,822,755.00
40,822,755.00 95,875,367.00
95,875,367.00 (55,052,612.00)
(55,052,612.00)
-1,271,340.00
1,271,340.00 (1,271,340.00)
(1,271,340.00)
54,953,595.26
54,953,595.26 6,373,828.51
6,373,828.51 48,579,766.75
48,579,766.75
854,848,169.26
854,848,169.26 878,380,144.01
878,380,144.01 (23,531,974.75)
(23,531,974.75)
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5. เงินสด เงินฝาก และเงินลงทุน
5.1 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น (ภาคีบางเขน)
สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้
ป 2563
ป 2564
รายการ
เพิ่ม (ลด)
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

เงินสด/เงินฝากธนาคารคงเหลือ
1. เงินสดคงเหลือ
2. เงินฝากบัญชีกระแสรายวัน
3. เงินฝากบัญชีออมทรัพย
รวม

119.60
23,892.42
79,105,058.77
79,129,070.79

444.64
23,800.00
64,307,800.04
64,332,044.68

(325.04)
92.42
14,797,258.73
14,797,026.11

เงินฝากสหกรณอื่น
1. สหกรณภาคีบางเขน
53,212.50
52,055.29
1,157.21
2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 165,000,000.00 180,000,000.00 (15,000,000.00)
3. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 50,000,000.00 50,000,000.00
4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด
210,000,000.00 170,000,000.00 40,000,000.00
5. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด
10,516.03
10,448.25
67.78
6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด
100,000.00
100,000.00
รวม
425,110,516.03 400,110,448.25 25,000,067.78
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5.2 เงินลงทุน ประกอบดวย
รายการ
1. เงินลงทุนระยะยาว
(ที่อยูในความตองการของตลาด)
1. พันธบัตรรัฐบาล
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
4. หุนกู บมจ.ปตท.
5. หุนกู บมจ. CPALL
6. หุนกู บมจ.ไทยคม
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง
9. หุนกู บมจ. การบินไทย
10. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
11. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
12. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี
13. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
14. หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTSC)
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
17. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป
18. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง
19. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร
20. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด
21. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น
26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
27. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev)
28 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1
29 หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2
30. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

ป 2564
จํานวนเงิน

ป 2563
จํานวนเงิน

100,000,000.00 70,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
105,000,000.00 95,000,000.00
5,000,000.00
90,000,000.00 90,000,000.00
60,000,000.00 70,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
52,000,000.00 42,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
15,000,0000.00 38,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
17,000,000.00 17,000,000.00
49,000,000.00 44,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00
107,000,000.00 107,000,000000
20,000,000.00 20,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
75,000,000.00 65,000,000.00
41,792,000.00 44,777,000.00
41,792,000.00 44,777,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
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เพิ่ม(ลด)
30,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
(10,000,000.00)
10,000,000.00
(23,000,000.00)
5,000,000.00
10,000,000.00
(2,985,000.00)
(2,985,000.00)
-
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ป 2564
จํานวนเงิน
39,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
1,407,584,000.00
31,343,559.20
1,438,927,559.20
1,000,000.00
1,437,927,559.20

ป 2563
จํานวนเงิน
34,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,301,554,000.00
40,638,510.30
1,342,192,510.30
1,342,192,510.30

5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
106,030,000.00
(9,294,951.10)
96,735,048.90
1,000,000.00
95,735,048.90

26,118,500.00

26,118,500.00

-

33. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

200,000.00

200,000.00

-

34. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

100,000.00

100,000.00

-

35. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด

1,000,000.00

1,000,000.00

-

รวม

27,418,500.00

27,418,500.00

-

หัก คาเผือ่ การปรับมูลคาเงินลงทุน

665,063.18

435,959.82

(229,103.36)

รวมเงินการลงทุน

26,753,436.82

26,982,540.18

(229,103.36)

1,464,680,996.02

1,369,175,050.48

95,505,945.54

รายการ
31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น
32. หุนกู บมจ. พีพีที โกลบอล เคมีคอล
33. หุนกู บมจ. ราชธานี ลิสซิง่
34. หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
35. หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจีดีเวลลอปเมนท
36. หุนกู บมจ. ไออารพีซี
37. หุนกู บมจ. ราชกรุป
38 หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส
39. หุนกู บมจ. WHA ยูทิลิตี้ & พาวเวอร
40. หุนกู บมจ.บานปู
41. หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร
42. หุนกู บมจ.บางจาก คอรปอเรชั่น
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคาหุน บมจ.การบินไทย
รวมเงินการลงทุน
2. เงินลงทุนระยะยาว
(ที่ไมอยูในความตองการของตลาด)
32. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

รวมเงินการลงทุนระยะยาว (1+2)

90

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

เพิ่ม(ลด)

6. รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอื่น
สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น ผลตอบแทนจากเงินลงทุน รวมทั้งคาธรรมเนียมแรกเขา และรายไดอื่น
ในป 2564 รวมเปนเงิน 161,397,027.69 บาท ดังนี้
ลําดับ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
รายไดดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอนื่
ผลตอนแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่นๆ

ป 2564
(บาท)

ป 2563
(บาท)

102,483,364.26 104,552,995.06
12,118,000.78 15,597,412.99
46,389,418.34 40,663,856.95
115,370.72
247,937.14
14,000.00
18,500.00
7,500.60
9,600.02
ผลตอบแทนสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจฯ
269,372.99
189,720.27
รวมรายไดเปนเงิน
161,397,027.69 161,280,022.43

เพิ่ม (ลด)

(2,069,630.80)
(3,479,412.21)
5,725,561.39
(132,566.42)
(4,500.00)
(2,099.42)
79,652.72
117,005.26

7. คาใชจายในการดําเนินงาน
สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2564 จํานวน 43,215267.69 บาท ดังนี้
ลําดับ
รายการ
1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
2 ดอกเบีย้ จายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N)
3 คาใชจายในการดําเนินงาน

รวมคาใชจายเปนเงิน

ป 2564 (บาท)

27,084,203.95
2,932.35
16,128,131.39

ป 2563 (บาท)

29,148,588.10
819,757.61
18,537,816.52

รายการ
จายเงินคาทําศพ
จายเงินสงเคราะหศพสมาชิก
จายเงินคาเคารพศพ (หรีด)
จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป
จายเงินการกุศลเพื่อประโยชนสาธารณะ
จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

รวมเปนเงิน

(2,064,384.15)
(816,825.26)
(2,409,685.13)

43,215,267.69 48,506,162.23 (5,290,894.54)

8. การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ลําดับ
1
2
2
3
4
5

เพิ่ม /ลด

ป 2564 (บาท)

ป 2563 (บาท)

เพิ่ม /ลด

225,000.00
8,570,000.00
49,100.00
866,000.00
40,000.00
768,500.00

160,000.00
6,000,000.00
36,800.00
582,000.00
22,000.00
783,500.00

65,000.00
2,570,000.00
12,300.00
284,000.00
18,000.00
(15,000.00)

10,518,600.00

7,584,300.00

2,934,300.00
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ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2561 – 2564
ลําดับ

ที่มาของรายได

1

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

2

ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน

3

คาธรรมเนียมแรกเขา

4

รายไดอื่น ๆ

รวมรายได
5

ป 2563

ป 2562

ป 2561

102,483,364.26

104,552,995.06

114,042,429.00

120,996,896.19

58,622,789.84

56,508,707.08

56,815,841.06

49,257,385.59

14,000.00

18,500.00

18,500.00

23,700.00

276,873.59

199,820.29

189,201.35

322,816.58

161,397,027.69 161,280,022.43 171,065,971.41 170,600,798.36

หัก คาใชจา ยในการดําเนินงาน

กําไรสุทธิ

ป 2564

43,215,267.69

48,506,162.23

60,028,367.99

61,063,096.80

118,181,760.00 112,773,860.20 111,037,603.42 109,537,701.56

แสดงการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําป 2564 ดังนี้
1. จัดสรรเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิก
87,390,278.26 บาท
2. จัดสรรโบนัสใหกรรมการและเจาหนาที่
2,144,954.09 บาท
3. จัดสรรเพื่อความมั่นคงของสหกรณและสมาชิกใชประโยชนรวมกัน 28,646,527.66 บาท
รวมเปนเงิน
118,181,760.00 บาท
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ค. ผลประโยชน
และค
าตอบแทนที
่กรรมการและผู
ค. ผลประโยชน
และค
าตอบแทนที
่กรรมการและผูจัดจการได
ัดการไดรรับับจากสหกรณ
จากสหกรณ ในรอบป2564

ดวยกฎกระทรวง
ดวยกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา
ซึ่งออกตามมาตรา89/2
89/2แหแหงพระราชบั
งพระราชบัญญญัญัตติ ิ พ.ศ.
พ.ศ. 2542 แกไไขข
เพิ่มเติ
ญญัญตญัิสตหกรณ
บทีบ่ ที3)่ 3)พ.ศ.
นอกจาก
เพิม่ โดยพระราชบั
เติมโดยพระราชบั
ิสหกรณ(ฉบั(ฉบั
พ.ศ.2562
2562ขขออ1414ในการประชุ
ในการประชุมใหญ นอกจาก
เรื่องแจ
ใหทงให
ี่ประชุ
มใหญ
ทราบเป
นปกติ
แลแวลสหกรณ
ไปนี้ ้
เรื่องงแจ
ที่ประชุ
มใหญ
ทราบเป
นปกติ
ว สหกรณแจแงจให
งใหทที่ปี่ประชุ
ระชุมมใหญ
ใหญททราบในเรื
ราบในเรื่อง ดังตอไปนี
(1) (1)
ผลประโยชน
และค
าตอบแทนที
การ
ผลประโยชน
และค
าตอบแทนที่กรรมการ
่กรรมการผูผูจจัดัดการ
การ ผูผูมมีอีอําํานาจในการจั
นาจในการจัดการ
และทีและที
่ปรึก่ปษาของสหกรณ
ไดรไดับจากสหกรณ
นั้นนในรอบป
รึกษาของสหกรณ
รับจากสหกรณ
ั้นในรอบปทที่ผาี่ผนมา
านมาโดยให
โดยใหสสหกรณ
หกรณแแสดงรายละเอียยดด
ดังกลดัางวเป
รายบุ
คคลในรายงานประจํ
าปาป
กลานวเป
นรายบุ
คคลในรายงานประจํ
สหกรณ
ฯ ขอเป
ดเผยผลประโยชน
สหกรณ
ฯ ขอเป
ดเผยผลประโยชนและค
และคาตอบแทนที
าตอบแทนที่ก่กรรมการ
รรมการ และผู
และผูจัดการไดรรับับ
จากสหกรณ
ในรอบป
2564
ดังนีดั้ งนี้
จากสหกรณ
ในรอบป
2564
ลําดับ ลําดับ
ที่
ที่

ผลประโยชน
และค
าตอบแทนที
่กรรมการและผู
จัดจการได
ผลประโยชน
และค
าตอบแทนที
่กรรมการและผู
ัดการไดรับรับจากสหกรณ
จากสหกรณฯฯระหว
ระหวาางป
งป 2564
ชุดทีชุ่ ด40ที่ (ตั
แต้งวแตันทีวัน่ ที1่ มกราคม
40้ง(ตั
1 มกราคม2564
2564– –วันวัทีน่ที30
่ 30พฤษภาคม
พฤษภาคม2564)
2564)
รายชื่อรายชื่อ

ดํารงตํดํ ารงตํ
แหนาแหน
ง ง

โบนัโบนั
ส ส

คาตอบแทน
คาตอบแทน

คาคเบีาเบี้ย ้ย
ประชุ
ประชุม ม

คคาาเบีเบี้ย้ยเลีเลี้ย้ยงง
พาหนะ
พาหนะ

คาอบรม

รวม
รวม

1

นายอดิ
ศร ศร พรอมเทพ
1 นายอดิ
พรอมเทพ

- - 9,000.00
9,000.00

--

-

81,000.00
81,000.00

2

นายสมโภชน
ัฒน วัฒน รองประธานกรรมการ
2 นายสมโภชนอัคคะทวี
อัควคะทวี
72,000.00 24,838.71
24,838.71 5,600.00
5,600.00
รองประธานกรรมการ 72,000.00

--

-

102,438.71
102,438.71

3

นางสุ
าลี มาลี ยุกตานนท
3 มนางสุ
ยุกตานนท

1,000.00
1,000.00

-

87,000.00
87,000.00

4

นายบรรจง
รรม ธรรม รองประธานกรรมการ
4 นายบรรจงจํานงศติ
จําธนงศติ
51,940.78
รองประธานกรรมการ 51,940.78

--

--

--

-

51,940.78
51,940.78

5

นายสมหวั
ง งพิมลบุพิตมรลบุตร
5 นายสมหวั

กรรมการ
กรรมการ

72,000.00
72,000.00

- - 7,000.00
7,000.00

--

-

79,000.00
79,000.00

6

นายบั
ชา ญชา สุขแกวสุขแกว
6 ญนายบั

กรรมการ
กรรมการ

41,910.42
41,910.42

- - 1,400.00
1,400.00

--

-

43,310.42
43,310.42

7

นายเขมชาติ
7 นายเขมชาติจิวประสาท
จิวประสาท

กรรมการ
กรรมการ

61,971.15
61,971.15

- - 2,800.00
2,800.00

--

-

64,771.15
64,771.15

8

นางภั
ธิรา ทธิราเลิศวิทเลิยาประสิ
ทธิ ทธิกรรมการ
8 ทนางภั
ศวิทยาประสิ
กรรมการ

68,658.06
68,658.06 14,903.23
14,903.23 9,800.00
9,800.00

--

-

93,361.29
93,361.29

9

นางวไลวรรณ
จิตตสุวจิรรณ
9 นางวไลวรรณ
ตตสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ

72,000.00
72,000.00 14,903.23
14,903.23 5,600.00
5,600.00

--

-

92,503.23
92,503.23

10

นางชริสนางชริ
า สา ชีวพฤกษ
10
ชีวพฤกษ

72,000.00
72,000.00

- - 6,300.00
6,300.00

--

-

78,300.00
78,300.00

11

นายสมศั
กดิ์ กดิเขตสมุ
ทร ทร
11
นายสมศั
์ เขตสมุ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการทํ
าหนาทีหน่ าที่
กรรมการทํ
ผูจัดการ
ผูจัดการ

72,000.00
72,000.00 74,516.13
74,516.13 10,500.00
10,500.00

500.00
500.00

-

157,516.13
157,516.13

12

นางอุมนางอุ
าพร มาพรพิมลบุพิตมรลบุตร
12

เหรัญเหรั
ญิกญญิก

72,000.00
72,000.00 24,838.71
24,838.71 10,500.00
10,500.00

4,500.00
4,500.00

7,000.00

118,838.71
118,838.71

13

นายสมบู
รณ รณเย็นเองเย็นเอง
13
นายสมบู

เลขานุเลขานุ
การ การ

72,000.00
72,000.00 24,838.71
24,838.71 10,500.00
10,500.00

500.00
500.00

-

107,838.71
107,838.71

872,480.41
872,480.41 182,338.72
182,338.72 89,500.00
89,500.00

6,500.00
6,500.00

7,000.00

1,157,819.13
1,157,819.13

รวมเปรวมเป
นเงิน นเงิน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

72,000.00
72,000.00

72,000.00
72,000.00

3,500.00
3,500.00 10,500.00
10,500.00
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ผลประโยชน
และคาตอบแทนที่กรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณฯ ระหวางป 2564
ผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณฯ ระหวางป 2564
ชุดชุทีด่ ที41่ 41(ตั(ตั้งแต
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2564)
2564)
้งแตววันันทีที่ 31
่ 31พฤษภาคม
พฤษภาคม 2564
2564 –– วัวันนทีที่่ 31

ลําดับ
ลําดับ
ที่
ที่

รายชื่อ
รายชื่อ

2 2 นายสมโภชน
วัฒวนัฒน
นายสมโภชน อัคคะทวี
อัคคะทวี
3 3 นางสุนางสุ
มาลีมาลี

ยุกตานนท
ยุกตานนท

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

--

7,000.00
7,000.00

16,100.00
16,100.00

--

--

23,100.00
23,100.00

4 4 นายสุ
เมธเมธ
นายสุ

ตันตัตินกติุลกุล

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

--

21,000.00
21,000.00

15,400.00
15,400.00

--

--

36,400.00
36,400.00

5 5 นายสมหวั
ง ง พิมพิลบุมลบุ
ตรตร
นายสมหวั

กรรมการ
กรรมการ

--

-

10,500.00
10,500.00

--

--

10,500.00
10,500.00

นายบั
สุขวแกว
6 6 นายบั
ญชาญชา สุขแก

กรรมการ
กรรมการ

--

-

4,900.00
4,900.00

--

--

4,900.00
4,900.00

ทยาประสิ
กรรมการ
7 7 นางภันางภั
ทธิรทาธิรา เลิศเลิวิทศวิยาประสิ
ทธิทธิ กรรมการ

--

21,096.77
21,096.77

16,800.00
16,800.00

--

--

37,896.77
37,896.77

นางวไลวรรณ จิตตจิสตุวตรรณ
สุวรรณ
8 8 นางวไลวรรณ

กรรมการ
กรรมการ

--

21,096.77
21,096.77

10,500.00
10,500.00

--

--

31,596.77
31,596.77

นางชริ
9 9 นางชริ
สา สา

กรรมการ
กรรมการ

--

--

10,500.00
10,500.00

--

--

10,500.00
10,500.00

--

--

9,800.00
9,800.00

--

--

9,800.00
9,800.00

-

105,483.87
105,483.87

14,700.00
14,700.00

-

-

-

35,161.29
35,161.29

8,400.00
8,400.00

-

-

35,161.29
35,161.29

16,100.00
16,100.00

1,500.00
1,500.00

-

-

281,161.28
281,161.28

146,100.00
146,100.00

1,500.00
1,500.00

-

1 1 นายมี
ศักดิศ์ ักดิ์ ภักภัดีคกดีง คง
นายมี

ชีวพฤกษ
ชีวพฤกษ

น.ส.ฉวี
วรรณ พวงทิ
พวพงทิากร
พากร
10 10 น.ส.ฉวี
วรรณ

11
12
13

โบนัส
โบนัส

คาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยประชุม

รวม
รวม

--

--

4,000.00
4,000.00

--

--

4,000.00
4,000.00

--

35,161.29
35,161.29

8,400.00
8,400.00

--

--

43,561.29
43,561.29

11

นางอุมาพร
พิมลบุตร
นางอุมาพร
พิมลบุตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการทําหนาที่
กรรมการทํ
าหนาที่
ผูจัดการ
ผูจัดการ

12

นายสุธรรม
ลิ่มพานิช
นายสุธรรม
ลิ่มพานิช

เหรัญญิก
เหรัญญิก

-

13

นายสมบูรณ เย็นเอง
นายสมบูรณ เย็นเอง

เลขานุการ
เลขานุการ

-

รวมเปนเงิน
รวมเปนเงิน

คาตอบแทน
คาตอบแทน

คาเบี้ยเลี้ยง
คา
คาเบี้ยเลี้ยง
คา
พาหนะ
อบรม
พาหนะ
อบรม

ดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
(ลาออก
(ลาออกต.ค.
ต.ค.64)
64)
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ปฏิปฏิ
บัตบิหัตนิหานทีา่แทีทนประธาน
แ่ ทนประธาน

-

-

-

-

120,183.87
120,183.87

-

43,561.29
43,561.29

-

52,761.29
52,761.29

-

428,761.28
428,761.28

ง. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกและกิจกรรมเพื่อการกุศล
ง. สิทธิประโยชนคณะกรรมการดํ
สําหรับสมาชิาเนิกและกิ
จกรรมเพื
่อการกุ
ศล จํากัด ชุดที่ 41 ไดอนุมัติ
นการสหกรณ
ออมทรั
พยกรมประมง

เนิ่อนสการสหกรณ
ออมทรั
พยกกรมประมง
จํากัในกิ
ด จชุกรรมต
ดที่ 41าง ๆไดดัองนีนุ้มัติ
จายเงินทุนสวัสคณะกรรมการดํ
ดิการและครอบครัวาเพื
งเสริมการศึกษาบุ
ตรสมาชิ
ประจําป 2564
จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครั
งเสริมกการศึ
ตรสมาชิ
1. การจายเงินวเพื
เพื่อ่อสการศึ
ษาบุกตษาบุ
รสมาชิ
ก กประจําป 2564 ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
1. ในป
การจ2564
ายเงินสหกรณ
เพื่อการศึ
กษาบุพยตกรสมาชิ
ก จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
ออมทรั
รมประมง
สหกรณ
กรมประมง
อนุนมการศึ
ัติใชกทษาบุ
ุนเงินตทุรของสมาชิ
นสวัสดิกการ
และครอบครัวเพืในป
่อสง2564
เสริมการศึ
กษาบุอตอมทรั
รสมาชิพกยประจํ
าป 2564จําเพืกัด่อจได
ายทุ
และครอบครั
เพื่อสงเสริอมอมทรั
การศึพกยษาบุ
ตรสมาชิกจํประจํ
เพืท่อุนจสาธารณประโยชน
ายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิ
ตามระเบียวบสหกรณ
กรมประมง
ากัด วาาปด2564
วยการใช
พ.ศ. 2559ก
ตามระเบี
บสหกรณ
พยกรมประมง
จํานวนย324
ทุน เปอนอมทรั
เงิน 768,500
บาท ดังจํนีา้ กัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559
จํานวน 324 ทุน เปนเงิน 768,500 บาท ดังนี้
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ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช.
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา
5. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
6. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายสมศักดิ์ แดงสังวาล
(ถึงแกกรรม) เปนกรณีพิเศษ
รวมเปนเงิน

จํานวน
ทุน
104
60
65
5
89

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

จํานวนเงิน
(บาท)
156,000.00
120,000.00
162,500.00
15,000.00
311,500.00

1

3,500

3,500.00

324

768,500.00

2. การจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป
ในป 2564 สหกรณอ อมทรัพ ย กรมประมง จํ ากั ด ไดอ นุมั ติ ใช ทุน สวัส ดิก าร
เพื่อจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพื่อจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 180 คน
เปนเงิน 866,000 บาท (แปดแสนหกพันหกรอยบาทถวน) ดังนี้
1. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
จํานวน 4 คนๆละ 3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 12,000 บาท
2. เป นสมาชิ กสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้ นไป ไดรับเงิ นสวั สดิการบําเหน็ จสมาชิ ก
จํานวน 26 คนๆละ 4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 104,000 บาท
3. เป นสมาชิ กสหกรณ ฯ ตั้ งแต 25 ป ขึ้ นไป ได รั บเงิ นสวั สดิ การบํ าเหน็ จสมาชิ ก
จํานวน 150 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 750,000 บาท
3. การจายเงินเพื่อการกุศล
ในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล
บํารุงการศาสนา รวมเปนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
4. การจายเงินคาพวงหรีด
ในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครั ว เพื่ อ สงเคราะห ส มาชิ ก และครอบครั ว ที่ ถึ ง แก ก รรม เพื่ อ จ า ยเงิ น ค า พวงหรี ด
เพื่อแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 50 ราย เปนเงิน 49,100 บาท (สี่หมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
5. การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแกกรรม เพื่อจายเงินเปน คาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 45 ราย เปนเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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จ. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2564

ในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัว เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 45 ราย รวมเปนเงิน
8,570,000 บาท (แปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)

ฉ. การทําประกันชีวิตกลุมเพื่อคุมครองสินเชือ่

สหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด ได ทํ าประกั นกลุ มเพื่ อคุ มครองสิ นเชื่ อในป 2564
กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 750 บาท / 100,000 บาท/ ป มีสมาชิก
เสียชีวิต จํานวน 2 ราย และบริษัทฯ จายเงินจํานวน 1,900,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนบาทถวน)
ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ แดงสังวาล
จํานวนเงิน
900,000 บาท
2. นายพงศพสิน ศุทธิวิโรจน
จํานวนเงิน
1,000,000 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพี่อทราบ

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2564

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

97

ผูตรวจสอบกิจการ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ไดมี มติเ ลือกตั้งให บริษัท สํา นักบั ญชีทองเอก จํากั ด ของข าพเจาเปนผู ตรวจสอบกิจ การของ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น
ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2564 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

..........................................................................................................
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติเลือกตั้ง
ใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สหกรณ) สําหรับป
ทางบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง ข า พเจ า และคณะผู ต รวจสอบกิ จ การได ทํ า การ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลวนั้น
ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2564 โดยสรุปดังตอไปนี้
1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2562 และฉบับแกไข พ.ศ. 2563 ตามขอบังคับของสหกรณ ระเบียบ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ
และมติคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ตอ งด านการจั ด ทํ าบั ญ ชี การควบคุ มทางการเงิน เอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามหลักการบัญ ชีที่รับรองทั่วไป ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
รวมถึงระเบียบและคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ
2.ขอบเขตของการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนด
2.5 ตรวจสอบและติ ด ตามผล การปฏิ บั ติ ง านด า นต า งๆ ของเจ า หน า ที่ ส หกรณ และ
คณะกรรมการดําเนินการ ตามที่กําหนดใหเปนไปตามขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติที่ประชุม
3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกเมื่อตนป 5,306 คน ระหวางปมีสมาชิก
สมัครเพิ่มขึ้น 140 คน สมาชิกลดลง 149 คน คิดเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิ 9 คน ทําใหสมาชิก
คงเหลือ ณ วันสิ้นป (31 ธันวาคม 2564) จํานวน 5,297 คน โดยแยกเปนสมาชิกสามัญ 4,741 คน
และสมาชิกสมทบ 556 คน
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ณ วันสิ้นป สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 3,527,191,333.26 บาท ในรอบปบัญชี สหกรณ
มี ร ายได ทั้ ง สิ้ น 161,397,027.69 บาท ค า ใช จ า ยทั้ ง สิ้ น 43,215,267.69 บาท กํ า ไรสุ ท ธิ
118,181,760.20 บาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน 5,407,899.80 บาท คิดเปนรอยละ 4.80
สหกรณมีการกําหนดประมาณการรายไดและรายจายไวชัดเจน ผลการดําเนินงานมีรายได
ต่ํากวาประมาณการ 5.13 ลานบาท รายจายต่ํากวาประมาณการ 13.31 ลานบาท สงผลใหมี
กําไรสุทธิสูงกวาประมาณการ 8.18 ลานบาท
การบริหารงานดานตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ และ
มติคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้สหกรณมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ คณะกรรมการ
ดําเนินการและเจาหนาที่ของสหกรณมีการบริหารงานอยางเต็มความสามารถ เรงรัดพัฒนา
ระบบงานและเอาใจใสติดตามงานเปนอยางดี
3.2 ดานการเงิน
สหกรณมียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปบัญชี 119.60 บาท ถูกตองตรงตามบัญชีและอยู
ภายในวงเงินเก็บรักษาเงินสด 10,000 บาทตอวัน เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
3.2.1) เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป 79,128,951.19 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุด
บัญชีและใบแจงยอดของธนาคาร สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไวในที่ปลอดภัย
ประกอบดวย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย
79,105,058.77 บาท
บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน
23,892.42 บาท
รวมเงินฝากธนาคาร
79,128,951.19 บาท
3.2.2) เงินฝากสหกรณอื่น ณ วันสิ้นป 425,163,728.53 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุด
บัญ ชีแ ละใบแจ ง ยอดของสหกรณ อื่น สหกรณ เ ก็บ รัก ษาสมุ ด บัญ ชีเ งิน ฝากสหกรณอื่ นไวใ นที่
ปลอดภัย ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพย - สหกรณภาคีบางเขน
52,212.50 บาท
เงินฝากออมทรัพย - ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
10,516.03 บาท
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
165,000,000.00 บาท
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
100,000.00 บาท
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
50,000,000.00 บาท
เงินฝากประจํา - สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
210,000,00.00 บาท
รวมเงินฝากสหกรณอื่น
425,163,728.53 บาท
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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3.3 ดานการบัญชี
สหกรณมีการจัดทําบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบันทึกบัญชีมีหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตอง มีการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหรายการทางบัญชี
การสอบยันกับแผนกตางๆ การประมวลผลและจัดทํารายงานทันตอเหตุการณ
3.4 ดานการประมวลผล
สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก
ระบบสินเชื่อ และระบบบัญชี ซึ่งไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย มาตรฐานขั้น
ต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใช
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดใหสหกรณตองเตรียม
มาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
จากการตรวจสอบพบวาสหกรณมีมาตรการในการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ
ปจจุบัน ผูพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณรายเดิมอยูระหวางการพัฒนาโปรแกรมให
สามารถใชงานไดดียิ่งขึ้น
3.5 ดานการบริหารสินเชื่อ
3.5.1 ในระหวางปสหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิก ดังตอไปนี้
เงินกูฉุกเฉิน จํานวน 267 สัญญา จํานวนเงิน
40,822,755.00 บาท
เงินกูสามัญ จํานวน 2,808 สัญญา จํานวนเงิน 641,374,819.00 บาท
เงินกูออมสิน จํานวน 75 สัญญา จํานวนเงิน
54,953,595.26 บาท
เงินกูกรณีโควิด จํานวน 828 สัญญา จํานวนเงิน 117,697,000.00 บาท
รวม
3,978 สัญญา
854,848,169.26 บาท
ปริมาณเงินให กูแกสมาชิก ในปบัญ ชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากป 2563
จํานวน 23,531,974.75 บาท คิดเปนรอยละ 2.68 การพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญา
เปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาและการทํานิติกรรม
สัญญาโดยถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.5.2 ในระหวางปสหกรณไมมีลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายไดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 จึงไมมีการคํานวณคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212

3.6 ดานการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ดังตอไปนี้
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
ราคาทุน
ตราสาร
วันที่ออก
ครบวันที่ (ลานบาท)
1) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล ราคาทุน 105.00 ลานบาท :1.1) CPALL226A 30 มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 65 20.00
1.2) CPALL238A 26 ส.ค. 59 26 ส.ค. 66 20.00
1.3) CPALL22NA 30 พ.ย. 60 30 พ.ย. 65 10.00
1.4) CPALL305A 13 พ.ค. 63 13 พ.ค. 73
5.00
1.5) CPALL305B 29 ก.ย. 63 13 พ.ค. 73 30.00
1.6) CPALL313A 16 มี.ค. 64 16 มี.ค. 74
5.00
1.7) CPALL316A 16 มิ.ย. 64 16 มิ.ย. 74 15.00
2) หุนกู บมจ. ปตท. ราคาทุน 30.00 ลานบาท :2.1) PTTC318A
6 ส.ค. 64 6 ส.ค. 74

30.00

อัตรา อันดับ
ดอกเบี้ย เครดิต
4.10%
3.25%
3.10%
3.29%
3.40%
3.95%
3.90%

AAA+
A+
A+
A+
A+

2.37% AAA

3) หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร ราคาทุน 90.00 ลานบาท :3.1) CPF244A
12 เม.ย. 59 12 เม.ย. 67 10.00
3.2) CPF251A
24 ม.ค. 61 24 ม.ค. 68 20.00
3.3) CPF281A
24 ม.ค. 61 24 ม.ค. 71 20.00
3.4) CPF225A
15 พ.ย. 61 15 พ.ค. 65 40.00

3.11%
3.05%
3.60%
3.20%

A+
A+
A+
A+

4) หุนกู บมจ. ช.การชาง
4.1) CK247A
4.2) CK25NA
4.3) CK258A
4.4) CK285A

3.51%
3.34%
3.12%
3.00%

AAAA-

ราคาทุน 60.00 ลานบาท :08 ก.ค. 59 08 ก.ค. 67
03 พ.ย. 60 03 พ.ย. 68
14 ส.ค. 63 14 ส.ค. 68
07 พ.ค. 64 07 พ.ย. 71

10.00
15.00
25.00
10.00

5) หุนกู บมจ. การบินไทย ราคาทุน 20.00 ลานบาท :5.1) THAI209A
30 ก.ย. 58 30 ก.ย. 63
5.00
5.2) THAI23DA
23 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 66
15.00

4.14% #N/A
3.66% #N/A
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เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)
ตราสาร

วันที่ออก

ราคาทุน อัตรา อันดับ
ครบวันที่ (ลานบาท) ดอกเบี้ย เครดิต

6) หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย ราคาทุน 100.00 ลานบาท :6.1) KTC22NA
11 พ.ย. 58 11 พ.ย. 64 15.00
6.2) KTC26NA
30 พ.ย. 59 27 พ.ย. 69 35.00
6.3) KTC26DA
29 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 69
20.00
6.4) KTC224A
05 เม.ย.60 05 เม.ย. 65 30.00
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3.68%
4.00%
4.00%
3.03%

AAAAAAAA-

7) หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง ราคาทุน 20.00 ลานบาท :7.1) SCCC244A
29 เม.ย. 59 29 เม.ย. 67 10.00 2.46%
7.2) SCCC245A
09 พ.ค. 60 09 พ.ค. 67 10.00 3.65%

A
A

8) หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ราคาทุน 5.00 ลานบาท :8.1) STA264A
01 เม.ย. 64 01 เม.ย. 69
5.00 3.70%

A-

9) หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ราคาทุน 52.00
9.1) CPFTH237A 15 ก.ค. 59 15 ก.ค. 66
9.2) CPFTH245A 24 พ.ค. 61 24 พ.ค. 67
9.3) CPFTH252A 20 ส.ค. 63 20 ก.พ. 68
9.4) CAFTH279A 23 ก.ย. 64 23 ก.ย. 70

ลานบาท :20.00 3.09%
20.00 3.24%
2.00 3.15%
10.00 2.50%

A+
A+
A+
A+

10) หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ ราคาทุน 10.00 ลานบาท :10.1) BTSC28NA 08 พ.ย. 64 08 พ.ย. 71 10.00 3.12%

A

11) หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร ราคาทุน 15.00 ลานบาท :11.1) BJC233A
21 มี.ค. 62 24 มี.ค. 66
5.00
11.2) BJC259A
05 ก.ย. 62 07 ก.ย. 68 10.00

3.20%
2.86%

A
A

12) หุนกู บจ. น้ําตาลมิตรผล ราคาทุน 5.00 ลานบาท :12.1) MPSC26DA 28 ธ.ค. 59 28 ธ.ค. 69
5.00

4.22%

A+

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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13) หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป ราคาทุน 5.00 ลานบาท :13.1) TU241A
19 ม.ค. 60 16 ม.ค. 67
5.00

3.58%

A+

14) หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง ราคาทุน 20.00 ลานบาท :14.1) SPI242A
09 ก.พ. 60 09 ก.พ. 67 20.00 3.44%

AA

15) หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร ราคาทุน 50.00 ลานบาท :15.1) IVL225A
04 พ.ค. 60 04 พ.ค. 65
5.00 3.24%
15.2) IVL286A
08 มิ.ย. 61 08 มิ.ย. 71
45.00 3.83%

AAAA-

16)หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด ราคาทุน 17.00 ลานบาท :16.1) BEC225A
31 พ.ค. 60 31 พ.ค. 65

17.00

BBB

17) หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย ราคาทุน
17.1) BAM226A
23 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 65
17.2) BAM239A
08 ก.ย. 60 08 ก.ย. 66
17.3) BAM284A
09 ก.ย. 64 09 เม.ย. 71

49.00 ลานบาท :4.00 3.41%
40.00 3.44%
5.00 3.48%

AAA-

18) หุนกู บมจ.เบทาโกร ราคาทุน 25.00 ลานบาท :18.1) BTG247A
21 ก.ค. 60 21 ก.ค. 67
18.2) BTG258A
11 ส.ค. 63 11 ส.ค. 68

10.00
15.00

3.37%
3.31%

AA-

107.00 ลานบาท :30 ส.ค. 67 100.00
01 เม.ย. 65
2.00
01 เม.ย 67
5.00

2.97%
3.00%
2.80%

A+
A+
A+

20)หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ ราคาทุน 20.00 ลานบาท :20.1) BEM249A
07 ก.ย. 60 07 ก.ย. 67
10.00 3.10%
20.2) BEM265A
09 พ.ค. 62 09 พ.ค. 69 10.00 3.59%

AA-

21) หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน ราคาทุน 25.00 ลานบาท :21.1) AMATA24OA 05 ต.ค. 60 05 ต.ค. 67 10.00
21.2) AMATA27OA 01 ต.ค. 63 01 ต.ค. 70 15.00

AA-

19)หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย ราคาทุน
19.1) SCC248A
30 ส.ค. 60
19.2) SCC224A
20 เม.ย. 61
19.3) SCC244A
01 เม.ย. 63

3.14%

3.04%
3.70%
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บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
414/199
าราญแมนชั
ําเพ็ญ 54088
20 แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัท สํานักอาคารสํ
บัญชีทองเอก
จํากั่นด ซอยประชาราษฎร
(ทะเบียนเลขที่ 0 บ1055
85 5)
โทรศั
พท 09-4925-5993
, 08-1348-9854
โทรสาร
414/199
อาคารสําราญแมนชั
่น ซอยประชาราษฎร
บําเพ็ญ02-691-2212
20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)
ราคาทุน อัตรา
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)
ตราสาร
วันที่ออก
ครบวันที่ ราคาทุ
(ลานบาท)
น อัดอกเบี
ตรา ้ย
ตราสาร
วันที่ออก
ครบวันที่ (ลานบาท) ดอกเบี้ย
22) หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส ราคาทุน 60.00 ลานบาท :ธ.ค.้งส60ราคาทุ
26นธ.ค.
70 ลานบาท
15.00:- 3.65%
22) 22.1)
หุนกู BTSG27DA
บมจ.บีทีเอส กรุป26โฮลดิ
60.00
22.2) BTSG27DA
BTSG239A 26
07 ธ.ค.
ก.ย. 60
61 07
66
30.00
22.1)
26 ก.ย.
ธ.ค. 70
15.00 3.25%
3.65%
22.3)
63 06
70 15.00
22.2) BTSG27NA
BTSG239A 06
07 พ.ย.
ก.ย. 61
07 พ.ย.
ก.ย. 66
30.00 3.11%
3.25%
06 พ.ย.
63 น 75.00
06 พ.ย.ล70
3.11%
23) 22.3)
หุนกู BTSG27NA
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ราคาทุ
านบาท 15.00
:15 มีราคาทุ
.ค. 61 น
23) 23.1)
หุนกู TBEV253A
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
23.2)
23.1) TBEV239A
TBEV253A 19
15 ก.ย.
มี.ค. 61
23.3)
.ย. 61
64
23.2) TBEV296A
TBEV239A 11
19 มิก.ย.
11 เพาเวอร
มิ.ย. 64 1
24) 23.3)
หุนกู TBEV296A
บมจ.บี.กริม. บีไอพี

22 มี.ค.ล68
3.15%
75.00
านบาท 50.00
:19
22 ก.ย.
มี.ค. 66
68 15.00
50.00 3.35%
3.15%
11
.ย. 66
72
10.00
19 มิก.ย.
15.00 2.71%
3.35%
11 มิ.ย.น 7241.79 10.00
ราคาทุ
ลานบาท 2.71%
:-

A
A
A
A
AA
AA
AA
AA

31เพาเวอร
พ.ค. 61 1 ราคาทุ
31 พ.ค.น 7641.79 41.79
24) 24.1)
หุนกู BIPA335A
บมจ.บี.กริม. บีไอพี
ลานบาท 3.95%
:31เพาเวอร
พ.ค. 61 2 ราคาทุ
31 พ.ค.น 7641.79 41.79
25) 24.1)
หุนกู BIPA335A
บมจ.บี.กริม. บีไอพี
ลานบาท 3.95%
:31เพาเวอร
พ.ค. 61 2 ราคาทุ
31 พ.ค.น 7641.79 41.79
25) 25.1)
หุนกู BIPB335A
บมจ.บี.กริม. บีไอพี
ลานบาท 3.95%
:31 พ.ค.
พ.ค.น7630.0041.79
26) 25.1)
หุนกู BIPB335A
บมจ.ไมเนอร อินเตอร
เนชั่น61แนล 31ราคาทุ
ลานบาท3.95%
:-

AA-

WHA244A
เม.ย. น62 39.00
24 เม.ย.
67 :- 19.00
27)หุ27.1)
นกู บมจ.ดั
บบลิวเอชเอ24ราคาทุ
ลานบาท
27.2) WHA244A
WHA247B
03 เม.ย.
ก.ค. 63
27.1)
24
62 03
24 ก.ค.
เม.ย.67
67 15.00
19.00
27.3)
22
64 22
69 15.00
5.00
27.2) WHA264B
WHA247B
03 เม.ย.
ก.ค. 63
03 เม.ย.
ก.ค. 67
WHA264B
เม.ย. 64
22 เม.ย.
69 :- 5.00
28)หุ27.3)
นกู บมจ.พี
ทีที โกลบอล22 ราคาทุ
น 50.00
ลานบาท

AAAA-

29 มีเ.นชั
ค. ่น62แนล 29ราคาทุ
มี.ค.น6730.0030.00
26) 26.1)
หุนกู MINT243A
บมจ.ไมเนอร อินเตอร
ลานบาท3.60%
:MINT243A
มี.ค. 62
29 มี.ลค.านบาท
67 :- 30.00 3.60%
27)หุ26.1)
นกู บมจ.ดั
บบลิวเอชเอ29ราคาทุ
น 39.00

PTTGC304A
เม.ย. 63
08 เม.ย.73
28)หุ28.1)
นกู บมจ.พี
ทีที โกลบอล08 ราคาทุ
น 50.00
ลานบาท :-50.00
PTTGC304A
เม.ย. 63
08 เม.ย.73
29)หุ28.1)
นกู บมจ.
ราชธานีลิสซิ08
่ง ราคาทุ
น 5.00
ลานบาท :- 50.00
THANI274A
เม.ย. 63
30 เม.ย.70
29)หุ29.1)
นกู บมจ.
ราชธานีลิสซิ30
่ง ราคาทุ
น 5.00
ลานบาท :- 5.00
29.1) THANI274A 30 เม.ย. 63 30 เม.ย.70
5.00
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อันดับ
อัเครดิ
นดับต
เครดิต
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3.40%
3.75%
3.40%
3.50%
3.75%
3.50%

AA-

A
A

2.99% AA+
2.99% AA+
3.70%
3.70%

AA-

บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด (ทะเบียนเลขที่ 0 1055 54088 85 5)
บริ
ษัท สํานักอาคารสํ
บัญชีทองเอก
จํากั่นด ซอยประชาราษฎร
(ทะเบียนเลขที่ 0 บ1055
85 5)
414/199
าราญแมนชั
ําเพ็ญ 54088
20 แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
414/199
อาคารสํ
า
ราญแมนชั
น
่
ซอยประชาราษฎร
บ
า
ํ
เพ็
ญ
20
แขวงสามเสนนอก
เขตห
วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)

ราคาทุน อัตรา
ราคาทุ
น ดอกเบี
อัตรา ้ย
ตราสาร
วันที่ออก
ครบวันที่ (ลานบาท)
ตราสาร
วันที่ออก
ครบวันที่ (ลานบาท) ดอกเบี้ย
30) หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ ราคาทุน 15.00 ลานบาท :30) หุ30.1)
นกู บมจ.
พลังงานบริ10
สุทธิก.ค.
์ ราคาทุ
ลานบาท15.00
:EA257A
63 น 1015.00
ก.ค. 68
3.30%
30.1) EA257A
10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 68 15.00 3.30%
31) หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท ราคาทุน 5.00 ลานบาท:31) 31.1)
หุนกู บมจ.
กัลฟ เอ็นเนอร
ี ดีเวลลอปเมนท
GULF258A
19 จส.ค.
63 19 ส.ค.ราคาทุ
68 น 5.00
5.00ลานบาท:3.10%
31.1) GULF258A 19 ส.ค. 63 19 ส.ค. 68
5.00 3.10%
32) หุนกู บมจ. ไออารพีซี ราคาทุน 35.00 ลานบาท:32) 32.1)
หุนกู บมจ.
ไออารพีซี 11
ราคาทุ
านบาท:IRPC309A
ก.ย.น6335.0011 ลก.ย.
73 30.00 3.93%
32.1)
IRPC309A
11
ก.ย.
63
11
ก.ย.
32.2) IRPC285A 20 พ.ค. 64 20 พ.ค. 73
71 30.00
5.00 3.93%
2.91%
32.2) IRPC285A 20 พ.ค. 64 20 พ.ค. 71
5.00 2.91%
33) หุนกู บมจ. ราช กรุป ราคาทุน 5.00 ลานบาท:33) 33.1)
หุนกู บมจ.
ราช กรุป ราคาทุ
นบาท:RATCH30NA
04 พ.ย.น 635.00 04ลาพ.ย.
73
5.00 2.61%
33.1) RATCH30NA 04 พ.ย. 63 04 พ.ย. 73
5.00 2.61%
34) หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ราคาทุน 5.00 ลานบาท:34) หุ34.1)
นกู บมจ.
เอ็ชเอ็มซี โปลี
มอร 63
ราคาทุ19น พ.ย.
5.0068ลานบาท:HMC25NA
19 เพ.ย.
5.00 3.50%
34.1) HMC25NA 19 พ.ย. 63 19 พ.ย. 68
5.00 3.50%
35) หุนกู บมจ. ดับบลิวเอชเอ ราคาทุน 5.00 ลานบาท:35) หุ35.1)
นกู บมจ.
ดับบลิวเอชเอ20.ก.ค.
ราคาทุ64น 5.00
ลานบาท:WHAUP267A
20 ก.ค.
69
5.00 2.75%
35.1) WHAUP267A 20.ก.ค. 64 20 ก.ค. 69
5.00 2.75%
36) หุนกู บมจ. บานปู ราคาทุน 20.00 ลานบาท:36) 36.1)
หุนกู บมจ.
บานปู ราคาทุ
น 20.00
BANPU288B
04 ส.ค.
64 ล04านบาท:ส.ค. 71 20.00 3.30%
36.1) BANPU288B 04 ส.ค. 64 04 ส.ค. 71 20.00 3.30%
37) หุนกู บมจ. ซีเค พาวเวอร ราคาทุน 15.00 ลานบาท:37) 37.1)
หุนกู CKP31OA
บมจ. ซีเค พาวเวอร
ราคาทุ
านบาท:-15.00 3.58%
21 ต.ค.
64 น 15.00
21 ต.ค.ล74
37.1) CKP31OA
21 ต.ค. 64 21 ต.ค. 74 15.00 3.58%
38) หุนกู บมจ. บางจาก คอรปเรชั่น ราคาทุน 10.00 ลานบาท
38) 38.1)
หุนกู BCP26NA
บมจ. บางจาก คอร
ปเรชั่น64 ราคาทุ
น 10.00
นบาท 2.29%
5 พ.ย.
5 พ.ย.
69 ลา10.00
38.1) BCP26NA
5 พ.ย. 64 5 พ.ย. 69
10.00 2.29%
รวมหุนกู
1,287.58 ลานบาท
รวมหุนกู
1,287.58 ลานบาท
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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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 70.00 ลานบาท :2.1) SB278A
08 ก.ย. 63 26 ก.ย. 70 40.00 2.22% ไมระบุ
2.2) SB31NA
24 พ.ย. 64 24 พ.ย. 74 30.00 2.20% 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
120.00 ลานบาท
รวมเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
1,407.58 ลานบาท
(ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน จํานวน
31.34 ลานบาท)
(ไมรวมคาเผื่อการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน (1.00) ลานบาท)
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
1) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ราคาทุน
2) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ราคาทุน
3) หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
ราคาทุน
4) หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
ราคาทุน
รวมเงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
รวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด-สุทธิ
รวมเงินลงทุน
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26,118,500.00 บาท
100,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
200,000.00 บาท
27,418,500.00 บาท
100,000.00 บาท
565,063.18 บาท
665,063.18 บาท
26,753,436.82 บาท

1,434,337,436.82 บาท
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นายทะเบียยนสหกรณ
นสหกรณ์ไไดด้รรับบั จดทะเบี
จดทะเบียยนแก
นแก้ไไขเพิ
ขเพิ่มม่ เติเติมมขข้ออบับังงคัคับบของชุ
ของชุมมนุนุมมสหกรณ
สหกรณ์ธธนกิ
นกิจจไทย
ไทย จํจำา�กักัดด
นายทะเบี
เมื
เมือ่่อวัวันนทีที่ ่ 30
30 ตุตุลลาคม
าคม พ.ศ.
พ.ศ. 2562
2562 โดยมี
โดยมีผผลบั
ลบังงคัคับบใช้ใชถถดั ัดจากวั
จากวันนทีทีน่ ่นายทะเบี
ายทะเบียยนสหกรณ์
นสหกรณรรบั ับจดทะเบี
จดทะเบียยนเป็
นเปนน
ต้ตนนไป
นกิจจไทย
ไทย จํจำา�กักัดด มีมีมมลููลค่คาาหุหุน้นละ
ไป ณ
ณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 มีมีนนาคม
าคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564 มูมูลลค่คาาหุหุน้ นของชุ
ของชุมมนุนุมมสหกรณ์
สหกรณธธนกิ
ละ
434,990.82
บาท
สหกรณ์
ฯ
จึ
ง
ตั
ง
้
ค่
า
เผื
อ
่
การปรั
บ
มู
ล
ค่
า
หุ
น
้
หุ
น
้
ละ
565,063.18
บาท
434,990.82 บาท สหกรณฯ จึงตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาหุน หุนละ 565,063.18 บาท
งบการเงินนของชุ
งบการเงิ
ของชุมมนุนุมมสหกรณ์
สหกรณอออมทรั
อมทรัพพย์ยไไทย
ทย ไอซี
ไอซีทที ี จำจํ�ากักัดด ณ
ณ วัวันนสิสิ้้นนงวดบั
งวดบัญญชีชีววันั นทีที่ ่ 31
31
มีมีนนาคม
พ.ศ.
2564
คำ
�
นวณมู
ล
ค่
า
ต่
อ
หุ
น
้
ที
จ
่
ะจ่
า
ยคื
น
แก่
ส
มาชิ
ก
ได้
(3,359.90)
บาท
ไม่
ม
ม
ี
ล
ู
ค่
า
หุ
าคม พ.ศ. 2564 คํานวณมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกได (3,973.82) บาท ไมมีมูลคาหุนน้
ทีที่จ่จะจ
ะจ่าายคื
ยคืนนแก
แก่สสมาชิ
มาชิกก
สหกรณ์ตตั้งงั้ คค่าาเผืเผื่ออ่ การปรั
การปรับบมูมูลลคค่าาหุหุนน้ ดัดังงกล
กล่าาวว ตามหนั
ตามหนังงสืสืออของกรมตรวจบั
ของกรมตรวจบัญญชีชีสสหกรณ
หกรณ์ ทีที่ ่ กษ
กษ
สหกรณ
0404/ว53 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรืเรือ่ ่องง วิวิธธปี ีปฏิฏิบบตั ัตทิ ิทางบั
างบัญญชีกรณีสหกรณ์
หกรณน�ำําเงินไปลงทุน
ในสหกรณ์
ในสหกรณ อนื่น
ขอ 1 กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนสหกรณแลว ปรากฏวามูลคาหุนของสหกรณที่นํา
เงินไปลงทุนลดลงต่ํากวามูลคาทีร่ ะบุไวในขอบังคับของสหกรณนั้น หรือลดลงจนกระทั่งมูลคาหุน
ติดลบใหรับรูผลขาดทุนเทากับจํานวนมูลคาที่ลดลง
การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่น
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเปนไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
3.7 ดานเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่นคงเหลือ
ดังตอไปนี้
1) เงินรับฝากออมทรัพย
5,216 บัญชี
91,665,569.30 บาท
2) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
919 บัญชี 1,322,866,324.12 บาท
3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น 6 บัญชี
76,068.60 บาท
รวมเงินรับฝาก
1,414,607,962.02 บาท
การรั บ ฝากเงิ น จากสมาชิ ก และสหกรณ อื่ น เป น ไปตามระเบี ย บ วา ด ว ยการรั บ ฝากเงิ น
จํานวนเงินรับฝากคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปกอน 72,388,474.88 บาท คิดเปนรอยละ 5.39 ในขณะ
ที่ปริมาณการรับฝากเงินตลอดปลดลงจากปกอน 165,650,398.46 บาท คิดเปนรอยละ 42.51
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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3.8 ดานเงินกูยืม
สหกรณมีวงเงินกูยืม ดังนี้
1) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใชเงิน
ระยะสั้น วงเงินกูรวมตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวนเงิน 500.00 ลานบาท แบงเปน วงเงินเบิก
เงินเกินบัญชี จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น จํานวน 492.00 ลาน
บาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน
2) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูตามสัญญาวงเงิน
สินเชื่อ จํานวน 499.50 ลานบาท สามารถเบิกใชไดในจํานวน 328.50 ลานบาท โดยมีเงินลงทุน
ของสหกรณ เปนหลักประกัน
3) บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูต ามสัญญา
วงเงินสินเชื่อ จํานวน 200.00 ลานบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน
ในระหวางป 2564 สหกรณไมมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น แตมีการใชวงเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร และไดจายชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไมมียอดคงเหลือ
การกู ยื ม เงิ น ดั ง กล า วอยู ภ ายใต ว งเงิ น ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ และความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
3.9 ดานการบริหารงานทุน
สหกรณระดมทุนจากสมาชิกโดยการใหสมาชิกซื้อหุนของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สหกรณมีทุนที่ไดรับจากสมาชิก คงเหลือ 1,683,471,640 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สหกรณมีทุนที่ไดรับจากสมาชิก คงเหลือ 1,737,225,760 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 53,754,120 บาท
คิดเปนรอยละ 3.19 การเก็บเงินคาหุน จายคืนเงินคาหุน ในระหวางปเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับของสหกรณ
สหกรณ มี ทุ น สํ า รองที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรจากกํ า ไรสุ ท ธิ ข องแต ล ะป ซึ่ ง เป น ไปตาม พรบ.
สหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 186,296,361.93 บาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 197,573,747.95 บาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 11,277,386.02 บาท คิดเปนรอยละ 6.05
สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือ
31,251,851.07 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ
และอื่นๆ คงเหลือ 28,258,544.09 บาท ลดลงจากปกอน 2,993,306.98 บาท คิดเปนรอยละ
9.58 โดยไดรับการจัดสรรจากที่ประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับของสหกรณ
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สหกรณ มี กํ า ไรที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ในหุ น กู แ ละพั น ธบั ต ร คํ า นวณจากผลต า ง
ระหวางราคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับราคาทุน ณ วันที่ลงทุน โดยเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม
2563 มมีี กํ า ไรที่ยยังั งไมไมเกิเ กิดดขึ้นขึ้ นจํจากการลงทุ
านวน 40,638,510.30
ธันวาคม 2564
สหกรณ
น ในหุ น กูบาท
 แ ละพัและ
น ธบัณตวัรนคํทีา่ 31
นวณจากผลต
าง
มีระหว
กําไรที
่ยังไมเกิตดิธขึรรม
้น จํณานวน
บาท กัลดลงจากป
างราคายุ
วันที31,343,559.20
่ 31 ธันวาคม 2564
บราคาทุน กณอนวัน9,294,951.10
ที่ลงทุน โดยเมืบาท
่อวันทีทั่ ้ง31นี้
เนื
งมาจากราคายุ
ิธรรมของหุ
วนลดลง
ธัน่อวาคม
2563 มีกําตไรที
่ยังไมเกิดนขึกู้นบจํางส
านวน
40,638,510.30 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในรอบระยะเวลาบั
ญชีสิ้น31,343,559.20
สุด 31 ธันวาคมบาท
2564ลดลงจากป
สหกรณลงทุ
่มขึ้นในหุนกู 76.03
มีกําไรที
่ยังไมเกิดขึ้น จํานวน
กอนนเพิ9,294,951.10
บาท ทัลา้งนนี้
บาท
ระหวางปมีกตารไถ
ถอนตามกํ
เนื่องมาจากราคายุ
ิธรรมของหุ
นกูบาหนดและใช
างสวนลดลงสิทธิ์ไถถอนกอนกําหนด ของหุนกู บมจ.ไทยคม
10.00ในรอบระยะเวลาบั
ลานบาท หุนกู บมจ.ปตท.
านบาท
หุนกูสหกรณ
 บมจ.ซีลพงทุี ออลล
ญชีสิ้นสุด 5.00
31 ธันลวาคม
2564
นเพิ่มขึ10.00
้นในหุนลกูา นบาท
76.03 หุลนานกู
บมจ.
ช.การช
นบาท หุานหนดและใช
กู เบอรลี่ ยุสคิทเกอร
นมูลคา
บาท ระหว
างปางม20.00
ีการไถถลาอนตามกํ
ธิ์ไถถ23.00
อนกอลนกํานบาท
าหนด และการทยอยคื
ของหุนกู บมจ.ไทยคม
หุ10.00
นของลบมจ.บี
เพาเวอร5.00
1 จําลนวน
2.985
กริม บีลไาอพี
เพาเวอร
านบาทกริหุมนบีกูไ อพี
บมจ.ปตท.
านบาท
หุนลกูา นบาท
บมจ.ซีและบมจ.บี
พี ออลล 10.00
นบาท
หุนกู
2 จํ า นวน
2.985
บาทลรวมไถ
หมดลี่ 73.97
า นบาทลารวมเงิ
ลงทุ น ในหุ น กู คนงเหลื
บมจ.
ช.การช
าง 20.00
านบาทถหุอนทั
นกู ้ งเบอร
ยุคเกอรล23.00
นบาทนและการทยอยคื
มูลคอา
ลากนบาท
สวนพั
นธบัตร1 มีจํยาอดยกมาจากป
2563 และบมจ.บี
จํานวน 90.00
และมี
หุ1,287.584
นของ บมจ.บี
ริม บีไอพี
เพาเวอร
นวน 2.985 ลานบาท
กริม ลบีาไนบาท
อพี เพาเวอร
่มในพันบาท
ธบัตรวมไถ
รออมทรัถ อนทั
พยพ้ งิเศษ
กาวไปดลวายกั
น 30.00
รวมเงิ น กูน คลงทุ
นในอ
2การลงทุ
จํ า นวนนเพิ2.985
หมดรุน73.97
นบาท
รวมเงิลานนบาท
ลงทุ น ในหุ
งเหลื
พันธบัตรคงเหลื
อ 120.00
ลานบาท
ารแสดงรายการถู2563
กตองตามที
1,287.584
ลานบาท
สวนพั
นธบัตรซึ่งมีมียกอดยกมาจากป
จํานวน่ควร
90.00 ลานบาท และมี
การลงทุนเพิ่มในพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุนกาวไปดวยกัน 30.00 ลานบาท รวมเงินลงทุนใน
4.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
พันธบัตรคงเหลือ 120.00 ลานบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตองตามที่ควร
ในระหวา งป ได เสนอขอ บกพรอ งทางดา นการควบคุ มภายในบางประการ และติด ตาม
ข า วสารการแก
บ ปรุ ง ของหน
ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
4.การใหขอไ ขปรั
สังเกตและข
อเสนอแนะ
ดําเนินในระหว
งานประจํ
ซึ่งคณะกรรมการฯ
ายจัดการได
ทําการแกไขตามขและติ
อเสนอแนะ
า งปาเดืไดอเนสนอข
อ บกพรอ งทางดาและฝ
นการควบคุ
มภายในบางประการ
ด ตาม
เพื
เพิ่มประสิทธิไภขปรั
าพการควบคุ
มภายในและป
องกันความเสี
ขึ้น ม คณะกรรมการ
ข า่อวสารการแก
บ ปรุ ง ของหน
ว ยงานราชการที
่ เ กี่ ย่ยวขงทีอ่องาจจะเกิ
ต อ ที่ ปดระชุ
ดําเนินงานประจําเดือน ซึ่งคณะกรรมการฯ และฝายจัดการไดทําการแกไขตามขอเสนอแนะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง)
ผูตรวจสอบกิจการ
(นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง)
ผูตรวจสอบกิจการ
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

3.3 รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ระหว่างปี 2564
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3.3 รั บ ทราบการรั บ สมั ค รสมาชิ ก เข า ใหม แ ละสมาชิ ก ลาออกจาก
สหกรณ ระหวางป 2564
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกทั้งหมด 5,297 คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,741 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 556 คน มีสมาชิกเขาใหม สมาชิกลาออก และ
สมาชิกที่ถึงแกกรรม ระหวางป 2564 ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
ชาย
หญิง
จํานวน
สมาชิก
(คน)
(คน)
(คน)
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
4,786
2,903
1,883
สมาชิกเขาใหมระหวางป
71
25
46
สมาชิกลาออก ระหวางป
69
52
17
สมาชิกเสียชีวิต ระหวางป
45
39
6
สมาชิกโอนยายระหวางป
2
1
1
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4,741 2,836
1,905
(2) สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
สมาชิกเขาใหมระหวางป
สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกเสียชีวิตระหวางป
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จํานวน
(คน)
521
69
33
1
556

ชาย
(คน)
214
29
12
231

หญิง
(คน)
307
40
21
1
325

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

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

3.4 รายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด ในฐานะที่เป็น
ศูนย์ประสานงานให้สมาคม สสอ.รท และ
สมาคม สส.ชสอ. ในปี 2564
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ในฐานะ ที่เปนศู น ยประสานงานให ส มาคมสสอ.รท สมาคมสส.ชสอ.และสมาคม สส.สท.
ในป 2564
ศูนยประสานงานคือสถานที่ที่ไดรับความอนุเคราะหจากสหกรณออมทรัพย เพื่อ
เปนจุดบริการสมาชิกเกี่ยวกับการรับสมัคร และอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
การที่สหกรณฯ ไดรับเปนศูนยประสานงานใหสมาคมนั้นก็เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับสมาชิก ดังนี้
1. การสมัคร สมาชิกสามารถสมัครไดที่สหกรณโดยไมตองเดินทางไปสมัครดวย
ตนเองที่สมาคม โดยสหกรณจะมีการเชื่อมโยงระบบเพื่อคียขอมูลสงใหสมาคม
2. การชําระเงินสงเคราะหลวงหนาประจําป เนื่องจากสมาคมปดบัญชีในวันที่ 31
ธัน วาคมของทุ กป ดั ง นั้ น การเรี ย กเก็ บเงิ น สงเคราะห ล ว งหนา เพื่ อ คงสมาชิ กภาพป ตอ ไป จะ
ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม ถาสหกรณไมเปนศูนยประสานงาน สมาชิกจะตองไป
ชํ า ระเงิ นที่ สมาคมด วยตนเอง หรื อโอนเงิ นภายใน 31 ธั น วาคม แต ใ นกรณี ที่ ส หกรณ รั บ เป น
ศูนยประสานงาน สหกรณจะแจงขอหักเงินปนผล ตามจํานวนที่สมาคมเรียกเก็บจากสมาชิกแตละ
รายตามรอบการสมัคร ทําใหสมาชิกไมเสียเวลาเดินทาง ไมเสียคาโอนเงิน นอกจากนี้แลวสหกรณ
ยังจะไดรับสิทธิที่จะขยายเวลาในการชําระไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ ซึ่งสมาชิกสามารถใหหัก
จากจากเงินปนผลเปนการสะดวกแกสมาชิก
3. กรณี ที่ ส มาชิ ก ประสงค จ ะเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล และเปลี่ ย นแปลงผู รั บ เงิ น
สงเคราะหก็สามารถติดตอที่สหกรณ โดยไมตองเดินทางไปสมาคมพรอมกับพยาน
4. เมื่ อ สมาชิ ก เสี ย ชี วิ ต ทายาทติ ด ต อ ที่ ส หกรณ และสหกรณ จ ะดํ า เนิ น การให
ทั้งหมด รวมทั้งโอนเงินสงเคราะหครอบครัวที่ไดรับจากสมาคมใหทายาททุกคน โดยทายาทไมตอง
เดินทางติดตอไปที่สมาคม
5. สมาชิกที่ประสงคจะลาออก ก็สงแบบฟอรม/เอกสาร ไดที่สหกรณและมีผลในวันที่
สหกรณ (ศูนยประสานงาน) รับเรื่อง โดยสมาคมจะโอนเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังคงเหลืออยูคืนให
ดังนั้น การที่สหกรณรับเปนศูนยประสานงาน ถึงแมจะมีภาระเพิ่มขึ้นแตเปนการทํา
เพื่อประโยชนของสมาชิก และอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในทุกขั้นตอน เปนบริการที่สหกรณจัดให
สมาชิกทุกคน จึงมีลักษณะเปน one stop service สมาชิกทานใดที่ไมประสงคจะใหสหกรณหักเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนก็สามารถแจงสหกรณ โดยสมาชิกทานนั้นตองสงเงินภายในกําหนดดวยตนเอง
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การสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น เปนไปโดยความสมัครใจ สหกรณ
ไมบังคับใหสมาชิกตองสมัครเปนสมาชิกของสมาคมใด เพียงแตชี้แจงทําความเขาใจถึงประโยชนและ
สิทธิอันพึงได เชน มีเงินคาจัดการศพอยางเหมาะสม สรางความมั่นคงใหครอบครัว สรางความเชื่อมั่น
ใหผูค้ําประกัน กรณีสมาชิกมีเงินกูกับสหกรณ หากสมาชิกทานนั้นๆ เสียชีวิต ทายาทจะมีเงินใชหนี้
สหกรณเปนการชวยผูค้ําประกันไมตองมีภาระชําระหนี้แทน และเปนการชวยสรางความมั่นคงใหกับ
สหกรณ เพราะสหกรณ ไม มี หนี้ เสี ย ซึ่ งป จจุ บั นมี สมาชิ กของสหกรณ เป นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณ ออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) จํานวน 1,334 ราย และเปนสมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
จํานวน 451 ราย ดังนั้น การฌาปนกิจสงเคราะหถือไดวาเปนการจัดสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งที่สมาชิก
ช วยสมาชิ ก โดยมี สมาคมฯ เป นตั วกลางในการดํ าเนิ นงาน และมี สหกรณ ออมทรั พย เป นศู นย
ประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหสมาชิก ซึ่งในการดําเนินงานนั้นสมาคมตองดําเนินการตาม
พรบ. ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบังคับ และระเบียบตางๆ
ของสมาคม
ในโอกาสนี้ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ในฐานะศูนยประสานงานสมาคม
ขอสรุปประเด็นที่เกี่ยวของ ตาม พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาเพื่อเปนขอมูล ดังนี้
1. มาตรา 4 “การฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา กิจการที่บุคคลหลายคน
ตกลงเข า ร ว มกั น เพื่ อ ทํ า การสงเคราะห ซึ่ ง กั น และกั น ในการจั ด การศพ หรื อ จั ด การศพและ
สงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเขารวมกันนั้นซึ่งถึงแกความตาย และมิไดจะ
ประสงคหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน”
สมาคมสสอ.รท. และสมาคมสส.ชสอ. ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต พ รบ.การฌาปนกิ จ
สงเคราะห พ.ศ.2545 ทั้ง 2 สมาคมไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายกับนายทะเบียนทองที่
เทศบาลตําบลบางสีทอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 และนายทะเบียนกลาง (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 129 ตอนที่ 19 ง หนา 176 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555
2. มาตรา9 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียน เมื่อ
ไดจดทะเบียนแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล”
สมาคมต องมี ข อบั งคั บ ซึ่ งข อบั งคั บของแต ละสมาคมต องเป นไปตามแนวทางที่
กระทรวง พม.กําหนด สําหรับเรื่องอัตราเงินสงเคราะห เงินสงเคราะหลวงหนา การหักเงินสงเคราะห
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานไดกําหนดไวใน พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2547และ
กฎกระทรวง ดังนี้
- มาตรา 30 วรรค 4 “เงินสงเคราะหใหเรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกที่ตาย
ตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง”
สมาคมฯ ไดเรียกเก็บเงินสงเคราะหศพละไมเกิน 20 บาท ตามกฎกระทรวงวาดวย
การกําหนดอัตราคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ. 2545 ขอ 3 (4)
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- มาตรา
- มาตรา
30 วรรค
30 วรรค
5 “สมาคมอาจเรี
5 “สมาคมอาจเรียกเก็
ยกเก็บบเงิเงินนสงเคราะห
สงเคราะหลลววงหน
งหนาไว
าไวสําสรอง
ํารอง
จ า ยเปจนาคยเป
า จั ดน คการศพได
า จั ด การศพได
แต ตแต
 อ งไม
ต อ งไม
เ กิ นเ อักิ นตอัราที
ต ราที
่ ที่ ป่ ทระชุ
ี่ ป ระชุมมใหญ
ใหญกกํ าํ าหนด
หนด และต
และต อองกํงกําาหนดไว
หนดไวใ นใ น
ขอบังคัขบอ”บังคับ”
ในการปรั
ในการปรั
บอัตราเงิ
บอัตราเงิ
นสงเคราะห
นสงเคราะห
ลวลงหน
วงหน
าทุากทุครั
กครั้ง ้งจะต
จะตอองแก
งแกไขขอบับังงคัคับบโดยที
โดยที่ป่ประชุ
ระชุ
มม
ใหญตอใหญ
งใหตคอวามเห็
งใหความเห็
นชอบนชอบ
และทางสมาคมจะต
และทางสมาคมจะต
องนํ
องนํ
าขาอขบัอบังคังคับบเฉพาะข
เฉพาะขอที่ที่ปประชุ
ระชุมมใหญ
ใหญมีมติีมใติหให
ความเห็ความเห็
นชอบแล
นชอบแล
วไปจดทะเบี
วไปจดทะเบี
ยนแกยนแก
ไขขไอขขบังอคับับงคักับบกันายทะเบี
บนายทะเบียยนท
นทอองที
งที่ก่กออนจะนําามาปฏิ
มาปฏิบบัตัติ ิ
- มาตรา31
- มาตรา31
“สมาคมฌาปนกิ
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
จสงเคราะหออาจหั
าจหักเงินจํจําานวนหนึ
นวนหนึ่งไว่งไวจาก
จาก
เงินสงเคราะห
เงินสงเคราะห
ไดตามสมควร
ไดตามสมควร
เพื่อเป
เพืน่อเป
คานใชคาจใชายในการดํ
จายในการดํ
าเนิาเนินกินจกิจการของสมาคมฌาปนกิ
การของสมาคมฌาปนกิจจสงเคราะห
สงเคราะห
ตามอัตตามอั
ราที่ ทีตราที
่ประชุ
่ ทีม่ปกํระชุ
าหนด
มกําหนด
แตตแต
องไม
ตอเงไม
กินเอักิตนราที
อัตราที
่กํา่กหนดในกฎกระทรวง”
ําหนดในกฎกระทรวง”
การที่สการที
มาคมสสอ.รท
่สมาคมสสอ.รท
และสมาคมสส.ชสอ.
และสมาคมสส.ชสอ.หัหักกเงิเงินน4%
4% จากเงิ
จากเงินสงเคราะห
สงเคราะหเพืเพื่อเป
่อเป
นน
คาใชจาคยในการดํ
าใชจายในการดํ
าเนินงาน
าเนินจึงาน
งเปจึนงไปตามกฎหมายและเป
เปนไปตามกฎหมายและเปนไปตามกฎกระทรวง
นไปตามกฎกระทรวง (กฎกระทรวงเรื
(กฎกระทรวงเรื่อง่อง
การกําหนดอั
การกําตหนดอั
ราการหั
ตราการหั
กเงินกสงเคราะห
เงินสงเคราะห
พ.ศ.2547
พ.ศ.2547ไดไดกํากํหนดให
าหนดใหสสมาคมที
มาคมที่มีสมาชิ
มาชิกกเกิเกินน10,000
10,000คนคน
สามารถหั
สามารถหั
กเงินสงเคราะห
กเงินสงเคราะห
เปนคเปาใช
นคจาาใชยได
จายได
4%)4%)และได
และได
กํากหนดไว
ําหนดไวในข
ในขออบับังคับแลวว
อนึ่ง โดยที
อนึ่ง โดยที
่ในป ่ใ2564
นป 2564
ประเทศไทยต
ประเทศไทยต
องประสบภั
องประสบภัยยภิภิบบัตัติเิเกีกี่ยวกับการแพร
การแพรรระบาดของ
ะบาดของ
เชื้อไวรัเชืส ้อCOVID-19
ไวรัส COVID-19
ทําใหทํมาีสใหมาชิ
มีสมาชิ
กเสีกยเสีชีวยิตชีมากกว
วิตมากกว
าประมาณการไว
าประมาณการไว คืคือ สมาคมได
สมาคมไดเรีเรียยกเก็
กเก็บเงิบเงิ
นน
สงเคราะห
สงเคราะห
ลวงหนลาวของป
งหนาของป
25642564
ไวที่ ไว4,800
ที่ 4,800
บาทบาท
โดยประมาณการว
โดยประมาณการวาาจะมี
จะมีผผูเสียชีวิตตประมาณ
ประมาณ250
250รายราย
แตปรากฎว
แตปรากฎว
า ตั้งแตา ตั1้งแต
มกราคม
1 มกราคม
– ธัน–วาคม
ธันวาคม
2564
2564มีผมีูเผสีูเยสีชียวชีิตวิตถึถึงง313
313 ราย
ราย ทําาให
ใหเเงิงินนสงเคราะห
สงเคราะห
ที่ ที่
เรียกเก็เรีบไว
ยกเก็
ไมพบไวอ ไจํมาพเปอ นจํตาเปองเรี
นตยองเรี
กเก็ยบกเก็
เพิบ่มเพิสูง่มสุสูดงสุรายละ
ดรายละ700
700บาท
บาทซึซึ่ง่งทางสมาคมได
ทางสมาคมไดททําําหนั
หนังสืงสือชีอ้แชีจ้แงจง
เหตุผลและความจํ
เหตุผลและความจํ
าเปนให
าเปสนมาชิ
ใหสกมาชิ
ทราบแล
กทราบแล
ว วและในจํ
และในจํ
านวนผู
านวนผูเสีเสียยชีชีววิติต 313
313 รายนี
รายนี้ ้ เปเปนนสมาชิ
สมาชิกของ
กของ
สหกรณสหกรณ
ออมทรัอพอมทรั
ยกรมประมงเสี
พยกรมประมงเสี
ยชีวยิตชีถึวงิตถึ17ง 17
รายรายจากจํ
จากจํานวนสมาชิ
านวนสมาชิกก 1334
1334 ราย
ราย ซึซึ่ง่งนันับบวาวมีาอมีัตอราัตรา
การตายสู
การตายสู
งมาก งในการนี
มาก ในการนี
้สหกรณ
้สหกรณ
ขอสรุขอสรุ
ปตารางการใช
ปตารางการใช
เงินเงิสงเคราะห
นสงเคราะหลลววงหน
งหนาในป
ในป 2564
2564ดัดังนีงนี้ ้
เงิน
สงเคราะห

เงิน
สงเคราะห

การใชเงิการใช
นสงเคราะห
ลว งหนลว างหน
ตามประกาศของสมาคม
เงินสงเคราะห
า ตามประกาศของสมาคมมค.-ธค.2564
มค.-ธค.2564

ลวงหนา

ลวงหนา

การใชเการใช
งินสงเคราะห
ลว งหน
า มค.-ธค.2564
เงินสงเคราะห
ลว งหน
า มค.-ธค.2564

ป 2564

ปมค.
2564

กพ.
มค.

มีค
กพ.

มีคเมย. เมย.พค. พค. มิย. มิย. กค. กค. สค. สค. กย.กย.

เงินเงิใชนใช ขอเก็ขอเก็
บ บ
ตค.ตค.

พย.
พย.

ธค.
ธค.

รวม
รวม

เกินเกิน

เพิ่มเพิ่ม

4800.00 565.43
403.88 403.88
350.74 350.74
523.26523.26
470.16470.16
354.80
495.75 6,194.26
6,194.26 1,394.26
1,394.26700.00
700.00
4800.00 529.48
565.43 529.48
354.80795.45
795.45 689.93
689.93 538.22
538.22 477.17
477.17 495.75

ในสวนของกรมประมง
สมาชิ
กไดกรไดับรประโยชน
ของสมาคมมาก
ในสวนของกรมประมง
สมาชิ
ับประโยชนกการจากเป
ารจากเปนสมาชิ
สมาชิกกของสมาคมมาก
ดังจะเห็ดันงได
วานตัได
้งแต
สมาชิสมาชิ
กของสหกรณ
อนเงินนสงเคราะห
สงเคราะห
จะเห็
วาปตั้ง 2557-2564
แตป 2557-2564
กของสหกรณออมทรั
ออมทรัพพยยกกรมประมงได
รมประมงไดโโอนเงิ
ลวงหนลาวใหงหน
สมาคม
45,781,185
บาทบาท
แตปแตรากฏว
นธันนวาคม
วาคม2564
2564
าให สมาคม
45,781,185
ปรากฏวามีาสมีมาชิ
สมาชิกกเสีเสียยชีชีววิ ตถึงเดื ออนธั
จํานวนจํ98
ราย98และได
รับเงินรับสงเคราะห
ครอบครั
วมาแล
รายละเอียดดั
ยดดังนีง้ นี้
านวน
ราย และได
เงินสงเคราะห
ครอบครั
วมาแลว ว56,887,577.04
56,887,577.04 บาท
บาท รายละเอี
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จํานวน
สมาชิก

เงินสงเคราะหลวงหนา
ที่สมาคมไดรบั

จํานวน
สมาชิกเสียชีวติ

จํานวนเงินสงเคราะหครอบครัวที่สมาคมจายให
ทายาท + เงินสงเคราะหลวงหนาคงเหลือ

สวนตาง

2557

1228

4,697,140.00

12

7,075,661.86

2,378,521.86

2558

1276

5,009,500.00

1

580,298.44

-4,429,201.56

2559

1285

5,342,5700.00

15

8,781,143.37

3,438,573.37

2560

1290

5,755,400.00

13

7,535,483.25

1,780,083.25

2561

1306

6,149,160.00

16

9,239,162.32

3,090,002.32

2562

1305

6,173,920.00

12

6,942,022.04

768,102.04

2563

1319

6,295,175.00

12

6,931,096.76

635,921.76

2564

1334

6,358,320.00

17

9,802,709.00

3,444,389.00

45,781,185.00

98

56,887,577.04

11,106,392.04

ในป 2564 สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมประมง จํ า กั ด มี ร ายได จ ากการเป น ศู น ย
ประสานงานใหสมาคมสสอ.รท. สมาคมสส.ชสอ. และสมาคม สส.สท. จํานวน 269,372.99 บาท
ซึ่งเงินจํานวนนี้ถือเปนรายไดของสหกรณที่จะมาจายเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกทุก
คน รวมถึงผูที่ไมไดเปนสมาชิกของสมาคม รายละเอียดดังนี้
สสอ.รท.
สมาชิกคงสภาพ
จํานวน
คาบํารุง
20 /ราย
1304
26,080

สมาชิกสมัครใหม
รอบ 2/64-1/65
จํานวน คาสมัคร คาบํารุง
20/ราย 20/ราย
30
580
580

สมาชิกเสียชีวติ
จายเพิ่มเติมสมาชิกเสียชีวิต
จํานวน เงินคาดําเนินการ จํานวน เงินคาดําเนินการ
รวม
1.5%
1.5%
17
153,006.99
4
2.61
180,246.99

หมายเหตุ โอนคาสมัครตรงกับสมาคม 1 ราย

สส.ชสอ.
สมาชิกคงสภาพ
จํานวน

คาบํารุง

สมาชิกสมัครใหม รอบ2/64-1/65
จํานวน

10 /ราย

451

4510

สส.สท.
จํานวน
6
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8

คาสมัคร

คาบํารุง

10/ราย

10/ราย

80

80

สมาชิกเสียชีวติ
จํานวน

เงินคาดําเนินการ
2%

7

สมาชิกสมัครใหม มค.-ธค.64
คาสมัคร 50/ราย
คาบํารุง 25/ราย
300
150
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รวม

84,006.00

รวม
450

88,676.00

การจายเงินสงเคราะหใหสมาชิกที่เสียชีวิตในป 2564
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
เดือน

มค.-ธค.64

จํานวนสมาชิก
เสียชีวิต/ราย

17

เงินสงเคราะหจายให
ทายาทสมาชิก

9,802.709.00

เงินคาใชจายจาก
สมาคม 1.5%

หมายเหตุ

153,006.99 1. สหกรณจะโอนเงินสงเคราะห

ครอบครัวที่ไดรับสุทธิจากสมาคม
ใหทายาท โดยไมมีการหักคาใชจาย
ใดๆของสหกรณ
2. สหกรณจะแบงใหทายาททุกคน
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ
เทาๆกัน ยกเวนรายที่สมาชิกกําหนด
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ไวเปนการเฉพาะ
จํานวนสมาชิก เงินสงเคราะหจายให เงินคาใชจายจาก 3. คาใชจายในการโอนใหทายาท
เดือน
แตละรายจะรับผิดชอบตามอัตรา
เสียชีวิต/ราย
ทายาทสมาชิก
สมาคม 2%
าธรรมเนียมของธนาคาร
มค.-ธค.64
7
4,035,103.71
84,006.00 ค่ของธนาคาร

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบ
มติที่ประชุม .................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจําป 2564
ผูสอบบัญชี

ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดคัดเลือกและวาจาง บริษัท
ธนสาร การบัญชี โดยนางจารุณี ศุภกาญจน ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4424 คณะ
เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2564 นั้น
ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตอที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ดังนี้
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
788,544,384.21 บาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน
2,753,434,003.13 บาท
รวมสินทรัพย
3,541,978,387.34 บาท
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
1,417,690,426.10 บาท
หนี้สินไมหมุนเวียน
11,704,590.00 บาท
รวมหนี้สิน
1,429,395,016.10 บาท
ทุนของสหกรณ
2,112,583,371.24 บาท
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,541,978,387.34 บาท
ผลการดํ าเนิ นงานของสหกรณ ในป 2564 มี รายได 161,397,027.69 บาท
มี ค า ใช จ า ยดอกเบี้ ย และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน 43,215,267.69 บาท และมี กํ า ไรสุ ท ธิ
118,181,760.00 บาท (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด ประจําป 2564

มติที่ประชุม

......................................................................................................................
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง
จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้
ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
ตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข อ 4 สหกรณ มี เ งิ น ลงทุ น จํ า นวน
1,464,680,996.02 บาท คิดเปนรอยละ 41.35 ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนเงินจํานวนมาก
อาจจะมีความเสี่ยงที่สหกรณปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62
และมติที่ประชุมใหญของสหกรณ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5 เงินใหกูยืม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 สหกรณมีเงินใหกูยืมคงเหลือ 1,557,364.382.70 บาท คิดเปนรอยละ 43.96 ของ
สินทรัพยทั้งสิ้น จํานวน 3,541,978,387.34 บาท และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9 เงินรับ
ฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือ จํานวน 1,414,607,962.02 บาท คิดเปนรอยละ 98.97
ของหนี้สินรวม จํานวน 1,429,395,016.10 บาท ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมี
จํานวนเงินเปนนัยสําคัญ
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ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
สอบทานขั้นตอนการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนเปนไปตาม
พระราชบั ญญั ติ สหกรณ พ.ศ. 2542 และมี ม ติที่ป ระชุ ม คณะกรรมการอนุมั ติ ในการซื้ อ ทุก ครั้ ง
ตรวจสอบหลักฐานใบหุนกับทะเบียนคุมและรวมเงินตามใบหุน ณ วันสิ้นปจะสอบทานการแสดง
มู ล ค า ของเงิ น ลงทุ น รวมค า เผื่ อ ผลขาดทุ น หรื อ กํ า ไรจากการลดลงของมู ล ค า เงิ น ลงทุ น โดย
เปรียบเทียบราคาทุนตัดจําหนายกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 4
สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท
สอบทานรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูแตละประเภท วาได
ปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับป
กอนเพื่อวิเคราะหผลแตกตางที่เปนสาระสําคัญ และสาเหตุที่กอใหเกิดผลแตกตางนั้น
ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการค้ําประกัน วาเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การจ า ยเงิ น กู และเอกสารการรั บ เงิ น เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณอื่น สอบถาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตรวจหลักฐานการขอเปดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน
การบันทึกบัญชี การคํานวณดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกขั้นตอนเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
มีการยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด
เชนเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด
ในการจั ด ทํ า งบการเงิ น คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น
ความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแต
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยู
ดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
รายการที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง แต ล ะรายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบ
การเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปน
เกณฑ ใ นการแสดงความเห็ น ของข า พเจ า ความเสี่ ย งที่ ไ ม พ บข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มี
สาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถของสหกรณใ นการดํ าเนินงานตอ เนื่อ งหรือไม ถา ขาพเจ าไดขอ สรุ ปว ามีค วามไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจา
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
สหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรือ่ งทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ที่มีนั ยสํา คัญ ที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงิ นในงวดปจ จุบั นและกํา หนดเป นเรื่ องสําคั ญในการ
ตรวจสอบขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
หามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณา
วาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณได
อยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะได
จากการสื่อสารดังกลาว
ลายมือชื่อ

(นางจารุณี ศุภกาญจน)
ผูสอบบัญชีสหกรณ

66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันที่ 13 มกราคม 2565
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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รองของสหกรณ
เรียน

ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

13 มกราคม
มกราคม 2565
2565
13

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

ตามที่ ท านได รั บการแต งตั้ งโดยที่ ประชุ มใหญ ให มี อํานาจการตรวจสอบบั ญชี ของสหกรณ ออมทรั พย

ตามที
รั บบการแต
ํ านาจการตรวจสอบบั
ญชี ของสหกรณ
อมทรั พนย
กรมประมง
จํากั่ ทด านได
สําหรั
ป 2564งตัซึ้ ง่งโดยที
สิ้นสุด่ ประชุ
ณ วัมนใหญ
ที่ 31ใหธัมนี อวาคม
2564 เพื่อแสดงความเห็
นเกี่ยวกับองบการเงิ
กรมประมง
ากัด สํพายหรักรมประมง
บป 2564 จํซึา่งกัสิด้นสุแสดงฐานะการเงิ
ด ณ วันที่ 31 ธันนวาคม
2564
่อแสดงความเห็นนเกีสดโดยถู
่ยวกับงบการเงิ
ของสหกรณอจํอมทรั
ผลการดํ
าเนินเพืงานและกระแสเงิ
กตองตามน
ของสหกรณ
พยกรมประมง
แสดงฐานะการเงิ
ผลการดํ
ที่ควรและไดอทอมทรั
ําขึ้นตามหลั
กการบัญชีจํทากัี่รับดรองทั
่วไปหรือไมเพีนยงใด
นั้น าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตาม
ขาพเจ
บรองรายละเอี
างๆ ่วทีไปหรื
่นําเสนอเพื
การตรวจสอบ
ตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควร
ที่ควรและได
ทําขึา้นขอรั
ตามหลั
กการบัญชีทยี่รดต
ับรองทั
อไมเพีย่องใด
นั้น
จะเปน ดัขงตาพเจ
อไปนีาขอรั
้ บรองรายละเอียดตางๆ ที่นําเสนอเพื่อการตรวจสอบ ตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควร
าพเจ
จะเปน ดั1.งตอขไปนี
้ าขอรับรองวางบการเงินที่นําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ขขาาพเจ
พเจาาขอรั
ไดจัดบเอกสารหลั
กฐานข
้ ใหทานตรวจสอบครบถ
ว คืญอชีที่รับรองทั่วไป
1.
รองวางบการเงิ
นทีอ่นมูําลสงดัใหงตทอาไปนี
นตรวจสอบ
ไดทําขึ้นตามหลัวกนแล
การบั
2.1 บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของที่มีทั้งหมด
2. ขาพเจ
าไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
2.1 ญบัชีญนชีี้ไมเอกสารหลั
กฐานข
อมูลราทางการเงิ
และข
ลอื่นที่เกีผ่ยลกระทบกระเทื
วของที่มีทั้งหมด
3. ในงวดบั
มีเหตุการณ
ผิดปกติ
ยแรงใดๆนเกิ
ดขึ้นอมูโดยจะมี
อนอยางสําคัญตอ
2.2
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ม
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า
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น
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ม
ใหญ
งบการเงิน
3.4. ในงวดบั
ผิดงปกติ
รายแรงใดๆ
เกิดขึ้น นโดยจะมี
ลกระทบกระเทื
อนอย
สหกรณญ
ฯ ชีไมนไี้ไดมรมับีเหตุ
หนักงารณ
สือแจ
จากหน
วยงานราชการอั
มีผลตอผงบการเงิ
น เพราะมิ
ไดาปงสํฏิาบคััตญิตตามอ
งบการเงิ
ขอบังคับนและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหน
ซึ่งควรจะได
นํามาพิวจยงานราชการอั
ารณาในการเปดนเผยในงบการเงิ
น นหรืเพราะมิ
อใชเปนไหลั
ใน
4. สหกรณ
ฯ ไม ไดรัาบหนั
งสือแจงจากหน
มีผลตองบการเงิ
ดปกฏิเกณฑ
บัติตาม
การตั
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า
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ย
หายที
่
อ
าจเกิ
ด
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น
้
ขอบังคับและกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจ
5. เกิ
ไมดมขึีก้นารละเว
นการบั
กรายการบั
ชี จารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑใน
ในภายหน
า ซึน่งทึควรจะได
นําญมาพิ
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยทั้งหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี
การตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน
5.
นทึกรายการบั
7. ไม
ไมมมีกีการละเว
ารละเมินดการบั
สัญญาและข
อผูกพันญตชีางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน
6.
มีก่อรรมสิ
์โดยสมบู
รณในสินปทรั
พยทั้งหมดของสหกรณ
างถูการณ
กตอใงตามกฎหมาย
8. สหกรณ
นอกจากเรื
งที่อธิทบธิายไว
ในหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นแลว ไมมอีเยหตุ
ดเกิดขึ้น หรือไมและไม
ปรากฏมี
ภาระผู
และข่มีผอลกระทบต
ผูกพันตางๆองบการเงิ
อันอาจมีผนลกระทบต
องบการเงิ
ขอเท็จกจริพันงใดที
อย างมีสาระสํ
าคัญ นซึ่ งจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
7. ไม
ีการละเมิดสัญญาและข
อผูกพันตานงๆอีกอันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน
เปดมเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
8. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุปขอแสดงความนั
ระกอบงบการเงิบนถืแล
อ ว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอย างมีสาระสําคัญ ซึ่ งจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
(นายสมโภชน
อัคคะทวี
ขอแสดงความนั
บถือ วัฒน)
รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

(นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน)
รองประธานกรรมการปฏิ
บัติหนาที่แทน
(นางอุมาพร พิมลบุตร)
ประธานกรรมการสหกรณ
ออมทรั
กรมประมง จํากัด
กรรมการทําหน
าที่ผูจพัดยการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
(นางอุมาพร พิมลบุตร)
กรรมการทําหนาที่ผูจัดการ
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งบแสดงฐานะการเงิน
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สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น

เงินใหกูยืมระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว
เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
เงินประกันใชไฟฟา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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หมายเหตุ

ป2564
บาท

ป2563
บาท

2
3
4

79,129,070.79
425,163,728.53
-

64,332,044.68
400,162,503.54
-

5
6

273,815,572.29
10,436,012.60
788,544,384.21

273,008,852.87
9,960,985.73
747,464,386.82

4
5

1,464,680,996.02
1,283,548,810.41
532,381.15
4,652,715.55
19,100.00
2,753,434,003.13
3,541,978,387.34

1,369,175,050.48
1,289,908,838.22
604,172.09
4,926,404.70
19,100.00
2,664,633,565.49
3,412,097,952.31

7
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หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุ

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

8
9
10

1,414,607,962.02
3,082,464.08
1,417,690,426.10

1,342,219,487.14
833,629.00
1,343,053,116.14

11

11,704,590.00
11,704,590.00
1,429,395,016.10

14,612,612.67
14,612,612.67
1,357,665,728.81

1,737,225,760.00
197,573,747.95
28,258,544.09
31,343,559.20
118,181,760.00
2,112,583,371.24
3,541,978,387.34

1,683,471,640.00
186,296,361.93
31,251,851.07
40,638,510.30
112,773,860.20
2,054,432,223.50
3,412,097,952.31

12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน)
รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

(นายสมบรูณ เย็นเอง)
เลขานุการ
วันที่ 13 มกราคม 2565
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญขี
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ
คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือนและคาจาง
คาบําเหน็จเจาหนาที่
เงินชดเชยเจาหนาที่ลาออก
คาครองชีพ
คาประกันสังคม
คาสวัสดิการเจาหนาที่
คาการศึกษาบุตร
คารักษาพยาบาล (ครอบครัว)
คาตรวจสุขภาพประจําป
คาลวงเวลา
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน
สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย
คาดูแลรักษาครุภัณฑ
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง
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ป 2564
บาท

%

ป 2563
บาท

%

102,483,364.26
12,233,371.50
46,389,418.34
161,106,154.10

63.61
7.59
28.79
100.00

104,552,995.06
15,845,350.13
40,663,356.95
161,061,702.14

64.91
9.84
25.25
100.00

27,084,203.95
2,932.35
27,087,136.30
134,019,017.80

16.81
0.00
16.81
83.19

29,148,588.10
819,757.61
29,968,345.71
131,093,356.43

18.10
0.51
18.61
81.39

7,100.00
6,900.00
269,372.99
7,500.60
290,873.59

0.00
0.00
0.17
0.00
0.18

12,200.00
6,300.00
189,720.27
10,100.02
218,320.29

0.01
0.00
0.12
0.01
0.14

5,798,148.00
811,380.00
636,000.00
84,000.00
87,507.00
70,000.00
88,964.00
206,700.00
0.00
190,200.00

3.60
0.50
0.39
0.05
0.05
0.04
0.06
0.13
0.12

6,694,268.40
1,177,000.00
1,841,002.67
96,000.00
119,134.00
80,000.00
98,340.00
230,935.00
1,040.00
134,140.00

4.16
0.73
1.14
0.06
0.07
0.05
0.06
0.14
0.00
0.08

192,622.24
273,689.15
135,237.47
165,239.44
46,911.13
6,165.00

0.12
0.17
0.08
0.10
0.03
0.00

202,141.84
273,689.15
59,795.13
160,620.45
47,646.40
15,625.00

0.13
0.17
0.04
0.10
0.03
0.01

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
เงินชวยเหลือสมาชิกบรรเทาสถานการณโควิค 19
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คารับรอง
คาใชจายในการเลือกตั้ง
คาใชจายในการประชุมใหญ
คาไปรษณียากร
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาบริการรับ - สงเงินสด
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ
คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาตรวจสอบกิจการ
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาของใชสํานักงาน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
คาเบี้ยประกันอัคคีภัย
คาอบรมและสัมมนา
คาใชจายศูนยประสานงานฌป.
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
ผลขาดทุนจากการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย

กําไรสุทธิ

คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

%

%

0.00
2,386,000.00

1.48

1,400,000.00
0.00

0.87
-

222,300.00
22,192.00
150,000.00
1,536,732.00
137,859.00
114,453.81
35,820.55
116,000.00
495,000.00
92,300.00
90,000.00
90,000.00
201,360.00
244,291.82
13,360.00
12,097.42
7,000.00
40,861.00
229,103.36
1,000,000.00
98,637.00
16,128,131.39
118,181,760.00

0.14
0.01
0.09
0.95
0.09
0.07
0.02
0.07
0.31
0.06
0.06
0.06
0.12
0.15
0.01
0.01
0.00
0.03
0.14
0.62
0.06
10.01
73.36

177,400.00
21,925.00
150,000.00
3,616,486.00
122,273.00
56,158.68
30,878.00
118,750.00
462,000.00
76,900.00
90,000.00
90,000.00
91,199.00
267,421.50
42,135.00
12,097.42
78,838.00
45,728.00
301,517.88
0.00
54,731.00
18,537,816.52
112,773,860.20

0.11
0.01
0.09
2.25
0.08
0.03
0.02
0.07
0.29
0.05
0.06
0.06
0.06
0.17
0.03
0.01
0.05
0.03
0.19
0.03
11.51
70.02
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น
รวมดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก
รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยคม
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปตท.
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ช.การชาง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.การบินไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบทาโกร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ดับปลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไออารพีซี
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ราช กรุป
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ดัลปลิวเอชเอ ยูทิลิตี้แอนดพาวเวอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บานปู
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร
ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บางจาก คอรเปเรชั่น
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บาท

ป 2564

%

บาท

ป 2563

%

102,483,364.26
115,370.72
12,118,000.78
114,716,735.76

63.61
0.07
7.52
71.21

104,552,995.06
247,937.14
15,597,412.99
120,398,345.19

64.93
0.15
9.69
74.77

3,745,424.66
176,942.46
462,542.47
2,321,917.81
2,921,000.00
0.00
3,661,000.00
611,000.00
197,561.65
1,397,493.15
378,024.65
1,324,845.76
211,000.00
179,000.01
688,000.00
1,885,500.01
533,800.00
1,639,682.20
833,500.01
669,000.00
3,170,000.00
859,000.00
1,989,000.00
2,228,963.01
1,699,239.14
1,699,239.14
1,080,000.00
1,330,280.85
185,000.00
1,495,000.00
495,000.00
155,000.01
1,269,090.42
130,500.00
175,000.00
62,157.53
271,232.88
105,928.77
35,761.64

2.32
0.11
0.29
1.44
1.81
2.27
0.38
0.12
0.87
0.23
0.82
0.13
0.11
0.43
1.17
0.33
1.02
0.52
0.42
1.97
0.53
1.23
1.38
1.05
1.05
0.67
0.83
0.11
0.93
0.31
0.10
0.79
0.08
0.11
0.04
0.17
0.07
0.02

2,628,872.60
234,641.10
200,547.95
1,915,594.50
3,045,969.84
36,936.98
3,671,030.14
612,673.98
155,424.66
1,292,597.25
388,060.27
1,592,526.55
211,578.08
179,490.42
689,884.94
1,890,665.78
535,262.48
1,516,543.56
532,442.47
670,832.87
3,143,780.83
444,723.29
1,598,243.83
2,083,191.78
1,822,315.40
1,822,315.40
1,134,082.19
928,249.32
124,684.91
1,097,698.63
237,328.77
57,328.77
361,775.34
20,736.99
20,616.44
-

1.63
0.15
0.12
1.19
1.89
0.02
2.28
0.38
0.10
0.80
0.24
0.99
0.13
0.11
0.43
1.17
0.33
0.94
0.33
0.42
1.95
0.28
0.99
1.29
1.13
1.13
0.70
0.58
0.08
0.68
0.15
0.04
0.22
0.01
0.01
-

ป 2564

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร(สุขกันเถอะเรา)
ผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.
ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ.
ผลตอบแทนจากการถือหุน บมจ.สหประกันชีวิต
ผลตอบแทนจากการถือหุน บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผลตอบแทนจากการไถถอนหุนกูกอนกําหนด
รวมผลตอบแทนจากการลงทุน
รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

บาท
1,721,095.87
713,999.99
0.00
0.00
1,423,458.25
2,236.00
150,000.00
106,000.00
46,389,418.34
161,106,154.10

%
1.07
0.44
0.88
0.00
0.09
0.07
28.79
100.00

ป 2563

บาท
1,049,884.92
715,956.16
27,068.48
538,726.03
1,388,073.05
0.00
0.00
0.00
40,618,356.95
161,016,702.14
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%
0.65
0.44
0.02
0.33
0.86
25.23
100.00
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ป 2564
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
118,181,760.00
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ
192,622.24
ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน
1,229,103.36
สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย
273,689.15
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
811,380.00
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่เพิ่มขึ้น
636,000.00
คาใชจายคางจาย
180,000.00
รายไดคางรับ
(10,417,058.60)
คาวัสดุสํานักงานใชไป
29,319.00
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
111,116,815.15
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
(40,822,755.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน
52,956,363.00
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
(813,923,414.26)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
803,554,972.16
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น
3,788,142.49
เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน
(18,954.00)
เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา
100,000.00
เงินสดรับรายไดคางรับ
9,831,666.73
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
(181,500.00)
เงินรอจายคืน
2,255,864.44
เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ)
(4,118.00)
ภาษีหัก ณ ที่จาย
(1,411.36)
เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่เกษียณอายุ
(3,078,400.00)
เงินสดจายเงินชดเชย
(1,277,002.67)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
124,296,268.68
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ป 2563
บาท
112,773,860.20
202,141.84
301,517.88
273,689.15
1,177,000.00
1,841,002.67
180,000.00
(9,831,666.73)
25,502.00
106,943,047.01
(95,875,367.00)
103,828,460.00
(782,504,777.01)
856,220,824.20
3,084,411.56
(29,319.00)
10,080,974.88
(352,298.13)
(146,411.28)
(16,911.97)
1,377.80
201,234,011.06

ป 2564
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล
เงินสดรับจากพันธบัตร ธกส.
เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม
เงินสดจายซื้อหุนกู
เงินสดรับจากหุนกู
เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูยืม
เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดจายเฉลี่ยคืน
เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดจายสมทบสรางอาคาร
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว

223,987,632.57
(151,599,157.69)
(30,000.00)
(76,559,761.00)
(15,290,103.75)
(2,086,316.41)
98,898,070.00
(45,143,950.00)
(40,000.00)
(10,483,600.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

21,652,813.72
39,798,251.10
464,494,548.22
504,292,799.32

ป 2563
บาท

(30,000,000.00)
(160,000,000.00)
83,970,000.00
(120,831.30)
(106,150,831.30)

(40,000,000.00)
20,000,000.00
30,000,000.00
(242,000,000.00)
45,970,000.00
(65,805.00)
(186,095,805.00)
-

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

(125,000,000.00)
389,638,031.03
(359,675,220.98)
(30,000.00)
(76,313,397.00)
(15,806,751.25)
(2,128,528.00)
102,756,460.00
(33,751,040.00)
(9,200.00)
(26,000.00)
(6,162,300.00)
(126,507,946.20)
(111,369,740.14)
575,864,288.36
464,494,548.22
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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
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
รวม
3. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน
เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
รวม

ป 2564
บาท
119.60

ป 2563
บาท
444.64

23,892.42
79,105,058.77
79,129,070.79

23,800.00
64,307,800.04
64,332,044.68

ป 2564
บาท
53,212.50
10,516.03
165,000,000.00
100,000.00
50,000,000.00
210,000,000.00
425,163,728.53

ป 2563
บาท
52,055.29
10,448.25
180,000,000.00
100,000.00
50,000,000.00
170,000,000.00
400,162,503.54

- เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 63,728.53 บาท และเงินฝากประเภทประจํา จํานวน 425,100,000.00 บาท
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4. เงินลงทุน ประกอบดวย
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
- หุนกู บมจ.ไทยคม
- หุนกู บมจ.ปตท.
- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
- หุนกู บมจ.ช.การชาง
- หุนกู บมจ.การบินไทย
- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร
- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล
- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป
- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร
- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย
- หุนกู บมจ.เบทาโกร
- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย
- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน
- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 1
- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 2
- หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
- หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น
- หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล
- หุนกู บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
- หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์
- หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
- หุนกู บมจ.ไออารพีซี
- หุนกู บมจ.ราช กรุป
- หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอ
หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้แอนดพาวเวอร
หุนกู บมจ.บานปู
หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร
- หุนกู บมจ.บางจาก คอรปเรชั่น
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคาหุน บมจ.การบินไทย
รวมเงินลงทุน

บาท
มูลคายุติธรรม

ป 2564

บาท
มูลคายุติธรรม

ราคาทุน

ป 2563
ราคาทุน

103,782,000.00
21,474,000.00
106,347,500.00

100,000,000.00
20,000,000.00
105,000,000.00

29,505,000.00
92,303,000.00
60,329,500.00
15,147,500.00
104,604,500.00
20,807,000.00
5,212,500.00
53,202,800.00
10,049,000.00
15,492,500.00
5,367,000.00
5,206,000.00
20,896,000.00
51,710,500.00
16,986,400.00
49,774,900.00
25,308,000.00
112,243,400.00
20,779,000.00
25,112,500.00
61,485,000.00
76,373,000.00
43,258,899.20
43,045,760.00
30,267,000.00
40,183,900.00
51,020,000.00
5,073,500.00
15,402,000.00
5,134,000.00
36,491,500.00
4,996,500.00
4,984,500.00
5,019,000.00
20,126,000.00
14,479,500.00
9,947,000.00
1,438,927,559.20

30,000,000.00
90,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
52,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
49,000,000.00
25,000,000.00
107,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
75,000,000.00
41,792,000.00
41,792,000.00
30,000,000.00
39,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
1,407,584,000.00
31,343,559.20
1,438,927,559.20
1,000,000.00
1,437,927,559.20

71,836,000.00
22,780,000.00
96,492,500.00
5,072,000.00
5,141,500.00
92,518,000.00
71,180,500.00
15,147,500.00
105,126,000.00
20,860,000.00
5,019,000.00
43,067,200.00
10,339,000.00
39,779,600.00
5,361,500.00
5,264,000.00
21,062,000.00
52,684,500.00
17,146,200.00
44,498,400.00
25,413,000.00
112,163,400.00
20,844,000.00
25,386,500.00
61,909,500.00
67,520,000.00
48,305,427.60
47,691,982.70
30,222,000.00
34,556,300.00
51,285,000.00
5,083,000.00
15,339,000.00
5,095,000.00
30,777,000.00
5,171,000.00
5,055,000.00

70,000,000.00
20,000,000.00
95,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
90,000,000.00
70,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
42,000,000.00
10,000,000.00
38,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
17,000,000.00
44,000,000.00
25,000,000.00
107,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
60,000,000.00
65,000,000.00
44,777,000.00
44,777,000.00
30,000,000.00
34,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

1,342,192,510.30

1,301,554,000.00
40,638,510.30
1,342,192,510.30
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4. เงินลงทุน (ตอ) ประกอบดวย

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

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
665,063.18
435,959.82
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
26,753,436.82
26,982,540.18
รวมเงินลงทุนระยะยาว
1,464,680,996.02
1,369,175,050.48
รวมเงินลงทุน
1,464,680,996.02
1,369,175,050.48
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน ขางตน เปนของ หุนชุมนุมออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด จํานวน 100,000.00 บาท และ
หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด จํานวน 336,013.82 บาท
หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด อยูในระหวางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาธุรกิจฯ ที่มีระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563-2568) ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีผลขาดทุนประจําป จํานวน 171,787,023.75 บาท รวมมีผลขาดทุนสะสม
423,756,887.69 บาท ไดคํานวณมูลคาเงินคาหุนที่จะจายคืนใหแกสมาชิกปรากฏวามูลคาหุนมีมูลคา 434,990.82 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 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 41,792 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 41.792 ลานบาท
3) เงินลงทุน จํานวน 476.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นจํานวน 492.00 ลานบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รวมวงเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 500.00 ลานบาท
1. หุนกู บมจ.BAM จํานวน 14.00 ลานบาท
10. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป จํานวน 5.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 40.00 ลานบาท
11. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 50.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอ จํานวน 50.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.เบทาโก จํานวน 10.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.CK. จํานวน 10.00 บาท
13. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย จํานวน 102.00 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 10.00 ลานบาท
14. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 10.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวน 50.00 ลานบาท
15. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน จํานวน 10.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง จํานวน 20.00 ลานบาท
16. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 20.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํานวน 20.00 ลานบาท
9. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 25.00 ลานบาท

142

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เงินใหกูยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูออมสิน
ลูกหนี้พนสภาพ

ระยะสั้น

ป 2564
บาท

10,822,274.00
69,120.00
258,050,868.75
4,439,724.80
433,584.74

ระยะยาว

0.00
19,230.00
1,228,672,976.88
51,485,625.67
3,370,977.86

ระยะสั้น

ป 2563
บาท

22,955,882.00
565,930.00
248,022,570.25
495,632.25
968,838.37

ระยะยาว

0.00
306,610.00
1,279,137,639.79
6,342,830.48
4,121,757.95

เงินใหกูยืม - สุทธิ
273,815,572.29
1,283,548,810.41
273,008,852.87
1,289,908,838.22
ในระหวางปคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ไดมีมติใหความชวยเหลือตามมาตรการบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดโรค โควิด-19 ดังนี้
- พักชําระหนี้เงินกูสามัญ พักชําระเฉพาะตนเงิน สามารถพักชําระหนี้ ได 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564
มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 572 ราย
6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เครื่องเขียนแบบพิมพ
ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ
คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา
รวม
7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร ประกอบดวย

ป 2564
บาท
18,954.00
422,350.68
394,084.93
9,600,622.99
10,436,012.60

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท
29,319.00
325,627.39
578,060.54
8,927,978.80
100,000.00
9,960,985.73

สิทธิประโยชนในอาคารระหวางกอสราง
สิทธิประโยชนในอาคาร
4,652,715.55
รวม
4,652,715.55
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร สหกรณไดขอใชพื้นที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของอาคารโรงอาหารกรมประมง เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด และกรมประมงเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นั้น สหกรณ ฯ ไดทําการปรับปรุงและตอเติมอาคารและไดยายมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร จํานวน 5,473,783.00 ตัดจายเปนเวลา 20 ป
ตั้งแตป 2561 ถึง 2582 ตัดจายปละ 273,689.15 บาท
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ป 2563
บาท

4,926,404.70
4,926,404.70
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8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

ป 2564
บาท

ป 2563
บาท

91,665,569.30
1,322,866,324.12
1,414,531,893.42

84,823,787.57
1,257,321,304.86
1,342,145,092.43

76,068.60
1,414,607,962.02

74,394.71
1,342,219,487.14

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ตัว๋ สัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รวม
ในป 2564
1) สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 8.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป
โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไมมียอดคงเหลือ
2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
MMR ตอป โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน
จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 446.00 ลานบาท ประกอบดวย
1. หุนกู บมจ.SCG. จํานวน 100.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป จํานวน 5.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล จํานวน 40.00 ลานบาท
13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 45.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.CK จํานวน 10.00 ลานบาท
14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 3.80 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.ปตท. จํานวน 4.75 ลานบาท
15. หุนกู บมจ.เบทาโกร จํานวน 10.00 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 10.00 ลานบาท
16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย จํานวน 100.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.ปูนซเมนต จํานวน 10.00 ลานบาท
17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 15.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํานวน 50.00 ลานบาท
18. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 27.00 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.BAM จํานวน 14.000 ลานบาท
22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 15.00 ลานบาท
3) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 70.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
MMR ตอป โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดคงเหลือ 321.5 ลานบาท ประกอบดวย
จํานวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 404.00 ลานบาท ประกอบดวย
1. พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 30.00 ลานบาท
9. หุนกู บจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 30.00 ลานบาท
10. หุนกู บมจ.ไทยเบพเวอเรจ จํานวน 15.00 ลานบาท
2. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ จํานวน 20.00 ลานบาท
3. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑ จํานวนเงิน 80.00 ลานบาท
11. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 15.00 ลานบาท
4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํานวน 15.00 ลานบาท
12. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 30.00 ลานบาท
5. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ จํานวน 19.00 ลานบาท
13. หุนกู บมจ.พีทีที โกบอล จํานวน 50.00 ลานบาท
6. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพฯ จํานวน 40.00 ลานบาท
14. หุนกู บมจ.ปูนซีเหมต จํานวน 5.00 ลานบาท
7. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟา จํานวน 10.00 ลานบาท
15. หุนกู บมจ.ปตท. จํานวน 30.00 ลานบาท
8. หุนกู บมจ.ซพีออลล จํานวน 10.00 ลานบาท
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล จํานวน 5.00 ลานบาท
9. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รวม
เงินรับฝาก - สหกรณอื่น
เงินรับฝากออมทรัพย
รวมเงินรับฝาก
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
เงินปนผลคางจาย
เงินรอจายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันสังคมคางจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย
คาตรวจสอบกิจการคางจาย
เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ)
รวม
11. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
รวม

ป 2564
บาท
1,553.50
2,831,650.29
15,949.86
10,500.00
90,000.00
90,000.00
42,810.43
3,082,464.08

ป 2563
บาท
1,553.50
575,785.85
17,361.22
12,000.00
90,000.00
90,000.00
46,928.43
833,629.00

ป 2564
บาท
10,504,590.00
1,200,000.00

ป 2563
บาท
12,771,610.00
1,841,002.67

11,704,590.00

14,612,612.67

ป 2564
บาท
10,585,473.19
5,939,071.25
8,316,982.65
3,417,017.00
28,258,544.09

ป 2563
บาท
13,558,780.17
5,969,071.25
8,306,982.65
3,417,017.00
31,251,851.07

ป 2564
บาท
40,638,510.30
(9,294,951.10)
31,343,559.20

ป 2563
บาท
50,228,375.20
(9,589,864.90)
40,638,510.30

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน
รวม
13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

14. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564
เป็นเงิน 118,181,760.00 บาท (หนึง่ ร้อยสิบแปดล้านหนึง่ แสนแปดหมืน่ หนึง่ พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
และจัดสรรก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินการประจ�ำปี 2564 ดังนี้
รายการ
1. ทุนส�ำรอง
(ไม่น้อยกว่า 10% ของก�ำไรสุทธิ)
2. ค่าบ�ำรุงสันนิบาต
(1% ของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท)
3. เงินปันผล

4.25

2564
16,737,294.91

14.16

2563
11,277,386.02

10.00

30,000.00

0.03

30,000.00

0.03

71,604,128.75

60.59

76,559,761.00

67.89

4.70

4. เงินเฉลี่ยคืน
15.50 15,787,206.25 13.36 14.75 15,290,103.75 13.56
ข.สข.กรรมการและเจ้
ผลการดํ
ผลการดํ
ผลการดําาาเนิเนิเนินานนหน้
งานของสหกรณ
งานของสหกรณ
งานของสหกรณ
และกํ
และกํ
และกําาาไรสุ
ไรสุ
ไรสุ
ทททธิธิธิปปป  2561
 2561
2561–––2564
2564
2564
5. โบนัข.
าที่
2,144,954.09
1.81
2,086,316.41
1.85
ลํ(ไม่
ลํลําาดัาเดักิดับบนบ 10% ของก�ทีทีที่มำ่ม่มไรสุ
าของรายได
าของรายได
าของรายได
ป
ป
ป
2564
2564
2564
ป
ป
ป
2563
2563
2563
ป
ป
ป
2562
2562
2562
ป
ป
ป
2561
2561
2561
ทธิ)
ดอกเบี
้ย้ย้ยรัรับรับบเงิเงิอัเงินตนนให
ใหใหกกกู ู นู ปันผล
102,483,364.26
102,483,364.26
102,483,364.26
104,552,995.06
104,552,995.06
104,552,995.06
114,042,429.00
114,042,429.00
114,042,429.00
120,996,896.19
120,996,896.19
120,996,896.19
6. 1เงิ11นทุนดอกเบี
รัดอกเบี
กษาระดั
ราเงิ
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
(ไม่22เ2กิน 2ดอกเบี
%
ของหุ
่สฝากและเงิ
หกรณ์มนนีอนลงทุ
ยูลงทุ
่ นนน
ดอกเบี
ดอกเบี
้ย้ยรั้ยรับรับบเงิ้นเงิเงิทีนนนฝากและเงิ
ฝากและเงิ
ลงทุ
58,622,789.84
58,622,789.84
58,622,789.84 56,508,707.08
56,508,707.08
56,508,707.08 56,815,841.06
56,815,841.06
56,815,841.06 49,257,385.59
49,257,385.59
49,257,385.59
เมื่อวันสิ้นปี)
333 คคคาาธรรมเนี
าธรรมเนี
ธรรมเนียยยมแรกเข
มแรกเข
มแรกเขาาา
14,000.00
14,000.00
14,000.00
18,500.00
18,500.00
18,500.00
18,500.00
18,500.00
18,500.00
23,700.00
23,700.00
23,700.00
7. ทุนสาธารณประโยชน์
50,000.00
0.04
10,000.00
0.01
444 รายได
รายได
รายไดอออื่นื่นื่นๆๆๆ
276,873.59
276,873.59
276,873.59
199,820.29
199,820.29
199,820.29
189,201.35
189,201.35
189,201.35
322,816.58
322,816.58
322,816.58
(ไม่เกิน 10% ของก�ำไรสุทธิ)
รวมรายได
รวมรายได ว
161,397,027.69
161,397,027.69
161,397,027.69
161,280,022.43
161,280,022.43
161,280,022.43
171,065,971.41
171,065,971.41
170,600,798.36
170,600,798.36
170,600,798.36
8. สวัสดิการสมาชิกรวมรายได
และครอบครั
11,818,176.00
10.00 171,065,971.41
7,510,293.02
6.65
หัหัหักกกคคของก�
คาาใช
าใชใชจจำจา า ไรสุ
ยในการดํ
า ยในการดํ
ยในการดํ
าเนิเนินนนงาน
งาน
งาน
43,215,267.69
43,215,267.69
43,215,267.69 48,506,162.23
48,506,162.23
48,506,162.23 60,028,367.99
60,028,367.99
60,028,367.99 61,063,096.80
61,063,096.80
61,063,096.80
(ไม่55เ5กิน 10%
ทธิ) าาเนิ
รวม
กํกํกําาาไรสุ
ไรสุ
ไรสุทททธิธิธิ

118,181,760.00
100.00 111,037,603.42
112,773,860.20
100.00
118,181,760.00
118,181,760.00
118,181,760.00
112,773,860.20
112,773,860.20
112,773,860.20
111,037,603.42
111,037,603.42
109,537,701.56
109,537,701.56
109,537,701.56

แสดงการจั
แสดงการจั
แสดงการจัดดดสรรกํ
สรรกํ
สรรกําาาไรสุ
ไรสุ
ไรสุทททธิธิธิประจํ
ประจํ
ประจําาาปปป2564
2564
2564
สหกรณ
สหกรณ
สหกรณออออมทรั
อมทรั
อมทรัพพพยยยกกกรมประมง
รมประมง
รมประมงจํจํจําากัากักัดดดจัจัจัดดดสรรกํ
สรรกํ
สรรกําาไรสุ
าไรสุ
ไรสุทททธิธิธิจจจากการดํ
ากการดํ
ากการดําาเนิ
าเนิเนินนนงานประจํ
งานประจํ
งานประจําาาปปป2564
2564
2564ดัดัดังงนีงนีนี้ ้ ้
1.1.1.จัจัจัดดดสรรเป
สรรเป
สรรเปนนนเงิเงิเงินนนปปปนนนผลและเงิ
ผลและเงิ
ผลและเงินนนเฉลี
เฉลี
เฉลี่ย่ย่ยคืคืคืนนนให
ใหใหสสสมาชิ
มาชิ
มาชิกกก
87,390,278.26
87,390,278.26
87,390,278.26 บาท
บาท
บาท
2.2.2.จัจัจัดดดสรรโบนั
สรรโบนั
สรรโบนัสสสให
ใหใหกกกรรมการและเจ
รรมการและเจ
รรมการและเจาาาหน
หน
หนาาาทีทีที่ ่ ่
2,144,954.09
2,144,954.09
2,144,954.09 บาท
บาท
บาท
3.3.3.จัจัจัดดดสรรเพื
สรรเพื
สรรเพื่อ่อ่อความมั
ความมั
ความมั่น่น่นคงของสหกรณ
คงของสหกรณ
คงของสหกรณแแและสมาชิ
ละสมาชิ
ละสมาชิกกกใชใชใชปปประโยชน
ระโยชน
ระโยชนรรรวววมกั
มกั
มกันนน 28,646,527.66
28,646,527.66
28,646,527.66 บาท
บาท
บาท
รวมเป
รวมเป
รวมเปนนนเงิเงิเงินนน
118,181,760.00
118,181,760.00
118,181,760.00บาท
บาท
บาท
				 จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
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4.3 แผนงานและงบประมาณการรายไดรายจาย ประจําป 2565
แผนการดําเนินงาน ประจําป 2565
ป 2564

รายการ

แผนงาน
1,700,000,000.00
1,400,000,000.00
1,600,000,000.00
1,700,000,000.00

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

ผลงาน
1,737,225,760.00
1,414,531,893.42
1,557,364,382.70
1,832,747,728.53

แผนงาน
ป 2565
1,800,000,000.00
1,500,000,000.00
1,600,000,000.00
1,850,000,000.00

หมายเหตุ

ประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2565
รายการ

แผน

1. ประมาณการรายได
1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก- ธนาคาร
- สหกรณอื่น
3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4. คาธรรมเนียมแรกเขา
5. รายไดอื่นๆ
6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป.
รวมรายได
2. ประมาณการรายจาย
1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
3. คาใชจายในการบริหาร
4. เงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต
5. เงินชวยเหลือสมาชิกบรรเทาโควิค 19
6. คาประกันอัคคีภัย
รวมรายจาย
กําไรสุทธิประมาณ

ป 2564

ป 2565
แผน

ผล

110,000,000.00
300,000.00
15,991,500.00
40,000,000.00
20,000.00
17,000.00
200,000.00

102,483,364.26
120,517.67
12,112,853.83
46,389,418.34
14,000.00
7,500.60
269,372.99

105,500,000.00
160,000.00
14,000,000.00
49,535,000.00
20,000.00
15,000.00
300,000.00

166,528,500.00

161,397,027.69

169,530,000.00

32,000,000.00
5,000,000.00
18,008,500.00
1,500,000.00
20,000.00
56,528,500.00

27,084,203.95
2,932.35
13,730,033.97
2,386,000.00
12,097.42
43,215,267.69

32,110,000.00
5,000,000.00
16,500,000.00
1,500,000.00
2,400,000.00
20,000.00
57,530,000.00

110,000,000.00

118,181,760.00

112,000,000.00

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

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
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งบประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2565
หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2564

1 เงินเดือนและคาจาง
1.1 เงินเดือนและคาจาง

จายจริงป 2564

6,000,000.00

5,882,148.00

1.2 เงินชดเชยคาจาง

600,000.00

636,000.00

1.3 คาประกันสังคม

150,000.00

87,507.00

1.4 คาบําเหน็จเจาหนาที่

900,000.00

811,380.00

รวม

7,650,000.00

ขอตั้งป 2565

เหตุผลและความจําเปน

6,000,000.00 - เงินเดือนเจาหนาที่ 13 คน , จางเจาหนาที่เพิ่ม 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)
คาครองชีพเจาหนาที่ 15 คน
670,000.00 - เงินชดเชยคาจางเงินเดือนตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ
150,000.00 - เงินประกันสังคมของเจาหนาที่ 15 คน ตาม พรบ.แรงงานและ
สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป
900,000.00 - เปนเงินบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีเกษียณอายุงาน 1 คน

7,417,035.00 7,720,000.00

2 คาตอบแทน
2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ

3,800,000.00

1,536,732.00

2,000,000.00 - เขาบัญชีเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท ทั่วประเทศ

และประชุมวิสามัญ

- คาน้ําดื่ม , คาพิมพหนังสือรายงานกิจการประจําป และคาใชจายอื่นๆ

2.2 เงินชวยเหลือสถานการณโควิด 19
2.3 คาใชจายในการเลือกตั้ง

2,386,000.00
150,000.00

150,000.00

2,400,000.00 - เงินชวยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในสถานการณการระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19)
50,000.00 - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการ

2.4 คารับรอง

56,000.00

22,192.00

42,750.00 - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ และอื่นๆ

2.5 คาตอบแทนผูชวยเหลือ
งานสหกรณ

90,000.00

92,300.00

90,000.00 - คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ
- คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

2.6 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
ใหสหกรณฯ

522,000.00

495,000.00

500,000.00 - 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 รวมทั้งปฏิบัติงานมอบหมาย
ใหรับผิดชอบ 1,500 บาท/เดือน
4 .เจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน เดือนละ 10,000 บาท
2.7 คาเบี้ยประชุมกรรมการ

260,000.00

222,300.00

230,000.00 - ประธานคณะกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาสหกรณฯ,
ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ
จํานวน 700 บาท/ครั้ง

2.8 คาลวงเวลา

220,000.00

190,200.00

220,000.00 - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

2.9 คาการศึกษาบุตร

100,000.00

88,964.00

2.10 คาสวัสดิการเจาหนาที่

70,000.00

70,000.00

2.11 คาตรวจสุขภาพประจําป

10,500.00

2.12 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่

280,000.00

100,000.00 - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ
75,000.00 - คาเครื่องแบบเจาหนาที่ จํานวน 15 คน
11,250.00 - คาตรวจสุขภาพเจาหนาที่ 15 คน ๆ ละ 750 บาท

206,700.00

300,000.00 - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 15 คน ตามระเบียบ

และครอบครัว

สหกรณฯ ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ

2.13 คาตรวจสอบบัญชี

90,000.00

90,000.00

95,000.00 - คาจางผูสอบบัญชีอนุญาตเพื่อสอบบัญชีของสหกรณ

2.14 คาตรวจสอบกิจการ

90,000.00

90,000.00

90,000.00 - คาตอบแทนใหผูตรวจสอบกิจการซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหทําหนาที่
ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

รวม

5,738,500.00

5,640,388.00
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6,204,000.00

งบประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2565
หมวดรายจาย
3 คาใชสอย
3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร

ขอตั้งป 2564

จายจริงป 2564

ขอตั้งป 2565

เหตุผลและความจําเปน

160,000.00

151,820.55

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

80,000.00

114,453.81

120,000.00 - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ

3.3 คาไปรษณียากร

120,000.00

137,859.00

150,000.00 - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ

130,000.00

135,237.47

140,000.00 -

3.5 คาซอมแซมครุภัณฑ
และสิ่งกอสราง

50,000.00

6,165.00

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

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

50,000.00 - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง
- เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา
3.6 คาอบรมและสัมมนา

350,000.00

7,000.00

200,000.00 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาที่พัก คาอาหาร และอื่นๆ ในการอบรมสัมมนากรรมการ
เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน และโครงการ
สัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.7 คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
คายานพาหนะ

3.8 เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
3.9 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย

150,000.00

13,360.00

กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ
เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวมประชุมอบรมสัมมนา หรือปฏิบัติงาน
ของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

1,500,000.00
20,000.00

12,097.42

3.10 คาใชจายในการดําเนินคดี

100,000.00

3.11 คาใชจายอื่นๆ

150,000.00

98,637.00

50,000.00

40,861.00

2,860,000.00

717,491.25

250,000.00

192,622.24

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป.
รวม
4 คาวัสดุ
4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

100,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

-

1,500,000.00 - เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม
20,000.00 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ
100,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่สหกรณเปนผูฟองรอง หรือฟองรอง
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย
150,000.00 - เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร หนังสือพิมพ น้ําดื่ม
สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ
50,000.00 - เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด
2,740,000.00
250,000.00 - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพตางๆ ไดแก ใบเสร็จพิเศษ กระดาษสําหรับใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

4.2 คาของใชสํานักงาน

300,000.00

244,291.82

300,000.00 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก แฟมเอกสาร ปากกา ดินสอ ผาหมึกคอมพิวเตอร
อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม

550,000.00

436,914.06

550,000.00

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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งบประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2565
หมวดรายจาย

ขอตั้งป 2564

5 คาสาธารณูปโภค
5.1 คาไฟฟา
5.2 คาโทรศัพท
รวม
6 จายดอกเบี้ยจาย
6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น

ขอตั้งป 2565

เหตุผลและความจําเปน

200,000.00
50,000.00

165,239.44
46,911.13

200,000.00 - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ
50,000.00 - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท คาโทรสารใชในสหกรณ

250,000.00

212,150.57

250,000.00

32,000,000.00
5,000,000.00

ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจ จํากัด
6.3 ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุนกู-
บมจ.การบินไทย

รวม

จายจริงป 2564

27,084,203.95 32,110,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ
2,932.35 5,000,000.00 - เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู (P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย
229,103.36
300,000.00 - ตามผลดําเนินงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจ จํากัด

1,000,000.00

1,000,000.00 - ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ.0404/ว.61

37,000,000.00 28,316,239.66 37,110,000.00

7 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
7.1 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
2,000,000.00

รวม

2,000,000.00

120,831.30

120,831.30

2,476,000.00 - คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ เปนจํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท
- เครื่องพิมพความเร็วสูง 1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน 450,000.00 บาท
- ซื้อโตะทํางาน 1 ชุด พรอมเกาอี้ 3 ตัว เปนจํานวนเงิน 20,000.00 บาท
- ซื้อตูใสเอกสาร 2 ชุด เปนจํานวนเงิน 6,000.00 บาท
2,476,000.00

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
8.1 คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน

200,000.00

201,360.00

200,000.00 - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี

8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร

280,000.00

273,689.15

280,000.00

480,000.00

475,049.15

480,000.00

รอตัดบัญชี

รวม

56,528,500.00 43,215,267.69 57,530,000.00

หมายเหตุ

รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน ยกเวนหมวดครุภัณฑ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.4 อนุมัติการกำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืม หรือคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2565
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4.4 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ
ค้ําประกันประจําป 2565
ผูจัดการ

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ไดกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2564 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน
ตามขอบัง คับสหกรณ ฯ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอ าจกําหนด
วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่ง
กําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 41 ประจําป 2564 ไดพิจารณา
เห็นวา เพื่อใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงิน
ที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2565 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม
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4.5 พิจารณาอนุมตั ิหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น

ผูจัดการ
ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดออกประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
เรื่องขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
และใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพื่อใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดย
ใชดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมี
ความเสี่ยงนอยที่สุด ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา
ขอ 2. ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรไทย
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู
“หุนกู” หมายความวา หุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดวยสิทธิ ทั้งนี้ไม
รวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกําหนดอายุไถถอน
ขอ 3. เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋ ว แลกเงิ น ที่ ธ นาคารเป น ผู รั บ รอง สลั ก หลั ง หรื อ ตั๋ ว อาวั ล หรื อ
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
(4) บั ตรเงิ นฝาก หรื อใบรั บฝากเงิ นที่ ออกโดยบริ ษั ทเงิ นทุ น หรื อบริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ
A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
(6) หุ้นกู้ที่ไดด้รับการจัดอันดับความน
ไป จาก
ความน่าเชื่อถือตั้งแต
แต่ระดับ AA _– ขึขึ้น้นไป
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
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ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
ข อ 5 การฝากหรื อลงทุ นของสหกรณ ที่ ได ดํ าเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการ
พั ฒนาการสหกรณ แห งชาติ เรื่ องข อกํ าหนดการฝากหรื อลงทุ นอย างอื่ นของสหกรณ พ.ศ.2552
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป
ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
(ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 186,296,361.93 บาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ 197,573,747.95 บาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,277,386.07 บาท
คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติที่ประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7) ภายในวงเงิน
ไมเกิน 180.0 ลานบาท สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เฉพาะการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ 3 (7) จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญให
คณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือลงทุนไดภายใตเงื่อนไขตามประกาศดังกลาวตอไป
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม
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4.6 นโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ์
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4.6 นโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ ประจําป 2565

ดวยกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ขอ 7 สหกรณที่มีสัดสวนการ
ลงทุนมากกวารอยละยี่สิบของทุนเรือนหุน และทุนสํารอง หรือเงินลงทุนมากกวาหนึ่งพันลานบาท
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ แตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทํานโยบายและ
แผนการลงทุนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งดูแล
และจัดการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ ประจําป 2565
ตามกรอบแนวทางการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ตามที่คณะอนุกรรมการ
การลงทุนเสนอ
ดั งนั้ น เพื่ อให เป นไปกฎกระทรวงดั งกล าว สหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด
จึงไดจัดทํานโยบาย และแผนการลงทุนของสหกรณประจําป 2565 ตามกรอบแนวทางการลงทุนของ
สหกรณ (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
มติที่ประชุม

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

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

167

กรอบและแนวทางการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ป 2565

สหกรณออมทรัพยกรมประมงเปนสหกรณออมทรัพยที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงาน
เจาหนาที่ และขาราชการกรมประมงเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันดานการเงิน อํานวยความสะดวกในการ
ทํางานเพื่อปฏิบัติราชการในชวงตนปงบประมาณ ซึ่งในขณะนั้นการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม
รวดเร็วและทันสมัยเหมือนในปจจุบัน สมาชิกของสหกรณสวนใหญมุงเนนการกูยืมเงินจากสหกรณ
มากกวาการออม สหกรณออมทรัพยกรมประมง เมื่อเริ่มกอตั้งในระยะแรกจึงมีปญหาการขาดสภาพ
คลอง เงินสดหมุนเวียนมีไมมากพอกับความตองการของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการฯ ในขณะนั้น
จึงมีความจําเปนในการระดมทุนของสหกรณดวยการเปดใหมีการซื้อหุนเปนกรณีพิเศษในชวงเวลาตางๆ
รวมทั้งการระดมเงินฝากจากสมาชิก และจัดหาเงินจากภายนอกมาเพื่อใหสมาชิกกูยืมหรืออาจชะลอการ
กูของสมาชิกบางเปนระยะ ตามสภาพของกระแสเงินสดที่จะมีในขณะนั้น
ในระยะตอมา สหกรณไดรับความไววางใจจากขาราชการกรมประมงมากขึ้นจึงไดเขารวม
เปนสมาชิกนําเงินมาฝากและสงหุนมากขึ้นทําใหสภาพคลองของสหกรณดีมากขึ้น สามารถบริการใหการ
กูยืมแกสมาชิกไดอยางรวดเร็ว สมาชิกสวนหนึ่งไดเนนการเก็บออม มีการออมหุนและเงินฝากเพิ่มมากขึ้น
แตอยางไรก็ตามในภาพรวมของสมาชิกยังมีการกูเงินทั้งกูเพื่อการบริโภคและกูเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิต
ระยะยาว ทําใหจํานวนเงินใหกูยืมของสหกรณแกสมาชิกยังคงมีสูงกวาเงินคาหุนและเงินรับฝาก
ในปพ.ศ. 2551 สหกรณฯไดเริ่มประสบปญหาใหมน่ันคือ ปญหาสภาพคลองที่สูงเกิน
มากกลาวคือ มีเงินฝากรวมกับเงินคาหุนของสมาชิกสูงกวาเงินที่ใหสมาชิกกูยืม คณะกรรมการฯ จึง
จําเปนตองดึงเงินออกจากระบบบางสวน โดยการพิจารณานําไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ซึ่งก็สามารถ
บรรเทาปญหาสภาพคลองสวนเกินของสหกรณไปไดในระดับหนึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการฯ ในชวงเวลาดังกลาว ไดเล็งเห็นและคาดการณวา อนาคต
ปญหาของสภาพคลองลนระบบในสหกรณจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน จึงไดวางแผนดําเนินการ ควบคูกันทั้ง
สองดาน กลาวคือ
1. ลดจํานวนเงินที่จะเขาสูระบบดวยการ
1.1 กําหนดจํานวนเงินสูงสุดในการสงเงินคาหุนของสมาชิกตอเดือน
1.2 กําหนดจํานวนเงินฝากสูงสุดตอบัญชีของสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
1.3 กําหนดมูลคาหุนที่สมาชิกสามารถงดสงคาหุนได
จากการดําเนินการพบวา แมจะมีการพยายามลดจํานวนเงินที่จะเขาสูระบบของสหกรณแลวก็ตาม แต
กระแสเงินสดก็ยังคงมีมากกวาเงินใหกยู ืมแกสมาชิก เนื่องจากสมาชิกของสหกรณมมี ากขึ้น และสวนหนึ่ง
มุงเนนการออมเปนหลัก ดังจะเห็นไดตั้งแตป 2551 เปนตนมา (ตามตารางที่ 1) เงินคาหุนและเงินฝาก
ของสมาชิกจะมีสูงกวาเงินใหกูยืมแกสมาชิกทําใหเงินเหลืออยูในระบบสงผลใหตนทุนทางการเงินของ
สหกรณสูงขึ้น
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หนวย(ลานบาท)
ป

หุน + เงินฝาก

เงินใหกูยืม

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

1,246.68
1,360.94
1,484.10
1,595.92
1,790.65
1,951.90
2,147.60
2,378.65
2,587.41
2,642.28
2,751.61
2,926.72
3,025.69

1,221.21
1,318.24
1,461.23
1,575.88
1,636.98
1,816.22
1,918.33
2,020.91
1,980.29
1,850.22
1,741.05
1,641.58
1,562.92

สวนตาง
(เงินเหลือ)
25.47
42.70
22.87
20.04
132.67
135.68
229.27
357.74
607.12
792.06
1,010.56
1,285.14
1,462.77

คณะกรรมการฯ จึงจําเปนตองแกปญหาเงินลนระบบของสหกรณ โดยการนําเงินสวนเกินไปสราง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสูงกวาอัตราดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษ ที่สหกรณตองจายใหสมาชิกผูฝากเงินดวย
การนําไปลงทุนภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
2. การนําเงินของสหกรณไปลงทุน หมายถึงการนําเอาทรัพยสินที่มีอยูซึ่งหมายถึงเงินสดไป
สรางผลตอบแทนที่สูงกวา ทําใหผูลงทุนมีรายไดในรูปของดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน แตอยางไรก็ตามการลงทุน
ของสหกรณจะตองปฏิบัติตามขอกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ ฯลฯ
จากการศึกษาระเบียบ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับสหกรณและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของพบวา พระราชบัญญัติสหกรณ 2542 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดไววา “มาตรา 62 เงิน
ของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได” ดังตอไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกสหกรณ
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ ทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ
ของสหกรณโดยไดรบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่น ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (ค.พ.ช.) กําหนด
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ซึง่ ในการลงทุนตาม มาตรา 62 (7) คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (ค.พ.ช.) ได้ออกประกาศ
ก�ำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
		 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
		 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิด
		 (3) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
		 (4) บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทบัตรเครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช�ำระคืน ต้นเงินและดอกเบี้ย
		 (5) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัท
จัดอันดับความหน้าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (6) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความหน้าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่ ฐั วิสาหกิจ จัดตัง้ ขึน้ โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 4 การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์
และจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน จึงได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประมงดังนี้
1. การฝากเงิน
		 1.1 การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน สหกรณ์จะน�ำ
ฝากเงินของสหกรณ์ในประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
สมาชิก ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสาขาที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสหกรณ์เท่านั้น
และวงเงินฝากในแต่ละบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ซึ่งเป็นธนาคารหลัก
ในการรับเงินจากสมาชิก
		 1.2 การฝากประจ�ำทุกประเภทกับทุกธนาคารรวมถึงการซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคาร
ออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด�ำเนินการโดยมี
มติเอกฉันท์วงเงินการฝากประจ�ำต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ำรองของสหกรณ์ฯ

170

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

1.3 การฝากเงินในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณออมทรัพยอื่นๆ ตามมาตรา 62 (1)
1.3.1 การฝากเงินกับชุมนุมของสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยหรือชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยอื่นๆ สหกรณออมทรัพยกรมประมงจะฝากเงินกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงใดแหงหนึ่งไมเกินรอยละ
10 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณออมทรัพยกรมประมง รวมยอดเงินทั้งสิ้นของบัญชีเงินฝาก
บัตรฝากเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ยกเวนชุมนุมสหกรณออมทรัพยที่สหกรณออมทรัพยกรมประมงเปน
สมาชิก ฝากไดไมเกินรอยละ 15 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณออมทรัพยกรมประมง
1.3.2 การฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยอื่นๆ ที่ไมใชชุมนุมสหกรณออมทรัพยสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมงจะฝากเงิ นกับ สหกรณ ออมทรั พยใ ด สหกรณออมทรัพย ผูรั บฝากตองมี ปริม าณธุ รกิ จ
(สิ น ทรั พย ) มากกว า 10,000 ล า นบาท และจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง โดยสมาชิ ก ที่ เ ป น ข า ราชการหรื อพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจและกอตั้งมาแลวไมนอยกวา 10 ปยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเงินฝาก บัตรฝากเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วแลกเงินรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนรวมกับทุนสํารองของสหกรณออมทรัพยกรมประมง
2. การลงทุน
การลงทุน หมายถึงการนําเงินของสหกรณไปลงทุนตามความใน มาตรา 62 (3)–(7) แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการการลงทุ นของสหกรณ ออมทรัพยกรมประมงไดกําหนดแนวทางการ
ลงทุน โดยเนนการลงทุนตาม มาตรา 62 (3) (5) (7) เปนหลักดวย ตามเงื่อนไขดังนี้ คือ
(1) การลงทุนซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ สหกรณออมทรัพยกรมประมงจะ
ซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ รวมกันไมเกินกวาทุนสํารองรวมกับทุนอื่นๆ ของสหกรณ และตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) การซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ จะทําการซื้อหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงใดแหง
หนึ่งไมเกินรอยละ 15 ของทุนสํารองรวมกับทุนสะสมตามขอบังคับและตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการดวยมติเปนเอกฉันท สหกรณอื่นๆ ที่ไมใชชุมนุมสหกรณจะลงทุนซื้อหุนไมได
(3) การลงทุนในหุนกูตองเปนหุนกูที่ไดรับการจัดอันดับความหนาเชื่อถือ ตั้งแตระดับ A –
ขึ้นไปตามประกาศ ค.พ.ช. ขอ 3 (6) และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาของคณะอนุกรรมการลงทุน
หลักการพิจารณาจัดซื้อหุนกู

กํากับหลักทรัพย

1. บริษัทผูออกหุนกู
1.1 ตองจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทยเทานั้น
1.2 มีการจัดอันดับบริษัทโดยบริษัทจัดอันดับที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

1.3 ธุรกิจของบริษัท แหลงรายได ปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ
1.4 พิจารณางบการเงินยอนหลัง 3 ป สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายในการ
ดําเนินงานกําไร /ขาดทุน(สะสม) ประวัติการชําระหนี้ อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (ROE) อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน (D/E)
1.5 พิจารณางบกระแสเงินสดของบริษัท
- กระแสเงินสดจากการลงทุนและการดําเนินการ ควรใกลเคียงกับกําไรสุทธิในงบ
กําไร/ขาดทุน
- กระแสเงินสดจากการลงทุนและการจัดหาเงิน
1.6 คณะผูบริหาร
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สภาพคลอง)

2. หุนกู (Bond)
2.1 วั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช เ งิ น ที่ ไ ด จ ากการออกหุ น กู (ใช ห นี้ เ ดิ ม /ขยายกิ จ การ/เสริ ม

2.2 หุนกูตองไดรับการจัดอันดับจากบริษัทที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยรับรองใน
ระดับตั้งแต A – ขึ้นไป

กรมประมง

2.3 เปนหุนกูที่ไมดอยสิทธิ มีประกัน/ไมมีประกัน
2.4 ผลตอบแทนตองสูงกวาอัตราดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษของสหกรณออมทรัพย

2.5 ขอกําหนดสิทธิของหุนกูที่ผูออกตองปฏิบัติตาม เชน
- การไมจายเงินปนผล หากยังไมชําระคืนเงินตน
- ไมนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E)
- ไถถอนกอนกําหนดไดหรือไม/ชดเชยคาเสียโอกาสการเงินอยางไร
- คืนเงินตนกอนกําหนดแบบทะยอยคืน/คืนครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด
2.6 ระยะเวลาครบกํ า หนดของหุ น กู ไ ม ค วรเกิ น 7 ป ถ า เกิ น 7 ป ม ติ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณตองเปนเอกฉันท
2.7 หุนกูแตละรุนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งวงเงินซื้อไมเกิน 50 ลานบาท/ตอรุน และรวม
ทุกรุน/บริษัท ไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนบวกทุกสํารอง
กรอบการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง
1. จัดซื้อพันธบัตรรัฐบาลรอยละ
2. ฝากในชุมนุมสหกรณและสหกรณอื่นรอยละ
3. ซื้อหุนชุมนุมสหกรณและหุนกูรอยละ

10
35
55

ของเงินลงทุน
ของเงินลงทุน
ของเงินลงทุน

ผลตอบแทนการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง
1. รายได
2. รายไดจากการลงทุน
3. รอยละ

ป 2557
152.16
16.49
11

ป 2558
161.32
24.49
15

ป 2559
168.10
31.58
19

ป 2560
167.73
38.20
23

ป 2561
170.25
49.26
29

(หนวย : ลานบาท)
ป 2562 ป 2563
170.85 161.06
56.85
56.50
33
35

เปาหมายการลงทุนในป 2565
การพิจารณาการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง ในแตละปจะกําหนดจากประมาณ
การเงินคาหุนที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารวมกับเงินฝากที่เพิ่มขึ้นและเงินคืนจากหุนกูที่ครบกําหนดในปน้ันๆ หัก
ออกดวยประมาณการเงินใหสมาชิกกู นั่นคือ

172

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

A = ประมาณการเงินคาหุนที่เพิ่มขึ้นของสหกรณในป 2565
B = ประมาณการยอดเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้นจากสมาชิกป 2565
C = ผลรวมของเงินคืนจากหุนกูครบกําหนด
D = ประมาณการเงินที่ใหสมาชิกกูยืมเงินที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
เงินลงทุนในป 2565 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมงจะเทากับ
ยอดเงินลงทุน = (A+B+C) – (D)
= (75+20+235) – (– 80)
= 410 ลานบาท
คณะกรรมการดําเนินการฯ ของสหกรณออมทรัพยกรมประมงจะมุงเนนและใหความสําคัญ
กับความปลอดภัยของเงินลงทุนมากกวาผลตอบแทนกําไรในระดับสูง การลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง
จึงยึดขอกฎหมาย ระเบียบฯลฯ ตางๆ เปนหลัก แตอยางไรก็ตามการทําธุรกรรมในปจจุบันหรือในอนาคตได
เปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบที่ซับซอนมากขึ้น จนบางธุรกรรม กฎหมาย ระเบียบตางๆ ไมไดระบุใหชัดเจนวา
ทําไดหรือไม คณะกรรมการจึงยึดหลัก “หากกฎหมายไมระบุใหลงทุนได สหกรณจะไมดําเนินการลงทุนโดย
เด็ ด ขาด และหากมี ข อ สงสั ย ไม แ น ใ จ สหกรณ จ ะต อ งทํ า หนั ง สื อ สอบถาม/ขอความเห็ น ชอบจาก
นายทะเบียนกอนและหากไดรับความเห็นชอบจึงจะดําเนินการลงทุน”
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณทุกทานตระหนักเปนอยางดียิ่งวา “เงินที่ใชลงทุนเปนของ
สมาชิกทุกทาน ไมใชของกรรมการทานใดๆ จึงกําหนดเปนขอเตือนใจในการทํางานตลอดเวลา”
ขอเตือนใจสําคัญตอการลงทุน
- ตองลงทุนดวยความระมัดระวัง เสี่ยงใหนอยที่สุดไมยึดถือผลตอบแทนสูงสุดของการลงทุน
- ถาไมแนใจ/ไมมีความรู/ไมควรลงทุน
- ตองคนหาขอมูลประกอบใหมากที่สุด ครบถวนที่สุด
- ตองรับฟงขอทักทวง และพิจารณาใหมดวยความรอบคอบ
- สามารถเปดเผยขอมูล อธิบาย การตัดสินใจไดอยางครบถวน เมื่อสมาชิกมีขอสงสัยสอบถาม
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.7 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด
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ผูจัดการ

4.7 พิจารณาขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ.2565

เพื่ อให สอดคล องกับ พระราชบัญ ญั ติส หกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแกไ ขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัตสิ หกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสหกรณดังกลาว
อธิบดีกรมสงเสริมและสหกรณ ซึ่งเปนนายทะเบียนสหกรณ ไดจัดทํารางขอบังคับ
สหกรณออมทรัพย........................... จํากัด พ.ศ.................. ใหสหกรณออมทรัพยทุกแหงดําเนินการ
แกไขปรับปรุงขอบังคับสหกรณ โดยใหยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมที่ใชอยูเสียทั้งหมด
ข อ บั ง คั บ ของสหกรณ ฯ ที่ ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น เป น ข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย
กรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 จึงไดยกรางขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2565
ขึ้นใหมทั้งฉบับ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังกลาวแลว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
พ.ศ. 2565 ดังกลาวแลว (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้)
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
มติที่ประชุม .................................................................................................................................
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565
**************************************************************************************************

(ตราของสหกรณ์)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
พ.ศ. 2565
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด ชุดที่ 41 เมื่อวันที่ 13 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ (หรือด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม) ให้แก้ไข
ข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทัง้ หมดและให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนีแ้ ทนซึง่ นายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด พ.ศ. 2565”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนให้ยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผล
บังคับใช้
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565
**************************************************************************************************

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
พ.ศ. 2565

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส�ำนักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส�ำนักงาน
			 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด DEPARTMENT OF FISHERIES SAVING
AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED		
			 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
			 ที่ตั้งส�ำนักงาน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
								 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
		 สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส�ำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่ส�ำนักงานของสหกรณ์เดิม ส�ำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ�ำเภอแห่งท้องที่
สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย
						 ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
								 - พื้นวงกลมเป็นสีนํ้าเงิน ภายในวงกลมประกอบด้วย
									 รูปปลาและเกลียวคลื่นเป็นสีขาว
								 - รอบๆ วงกลมมีข้อความสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
									 เป็นสีนํ้าเงิน
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**************************************************************************************************

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอ�ำนาจกระท�ำการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของบรรดาสมาชิ ก โดยวิ ธี ช ่ ว ยตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามหลั ก สหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
			 (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
			 (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
			 (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีพ
			 (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
			 (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อ�ำนาจกระท�ำการ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มอี �ำนาจกระท�ำการ
ดังต่อไปนี้
			 (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
			 (2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
			 (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
			 (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
			 (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
			 (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
			 (7) ซือ้ หุน้ ของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันท�ำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์
			 (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
			 (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
			 (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก�ำหนด
			 (11) ด�ำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
			 (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
			 (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
			 (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
			 (15) กระท�ำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ�ำหน่าย จ�ำนองหรือ
รับจ�ำนอง จ�ำน�ำหรือรับจ�ำน�ำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
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**************************************************************************************************

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4.
			
			
			
			
			

ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
(4) สะสมทุนส�ำรองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช�ำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำ และเงินทีจ่ า่ ยควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ�ำนาญ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญ หรือบ�ำเหน็จรายเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรื อ จะขอซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เมื่ อ ใดก็ ย ่ อ มท�ำได้ โดยแสดงความจ�ำนงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ แต่จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ในระหว่างที่สมาชิกสภาพของ
สมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก เพื่อช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน�ำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหัก
กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 7. การช�ำระค่าหุน้ รายเดือน การช�ำระค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้ช�ำระโดยวิธหี กั จากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�ำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ
หรือสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหักเงินรายเดือนของสมาชิกได้ ให้สมาชิกรายนั้น
น�ำเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน
ข้อ 8. การงดช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช�ำระเงินค่าหุ้นเป็นจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่า
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน จะงดช�ำระ
เงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ�ำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ข้อ 9. การแจ้งยอดจ�ำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ�ำนวนหุ้นที่สมาชิกช�ำระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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หมวด 4
การด�ำเนินงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�ำ
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อนื่ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซงึ่ มีสมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ เป็น
สมาชิกของสหกรณ์หรือนิตบิ คุ คลซึง่ มีบคุ ลากรหรือลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของนิตบิ คุ คลนัน้ เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 11. การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่
			 (1) สมาชิกของสหกรณ์
			 (2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้
หลักประกันส�ำหรับเงินกู้ ล�ำดับแห่งการให้เงินกู้ การก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ การส่งเงินงวดช�ำระหนี้ การ
ควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรม
ด้านสินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค�ำขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่ก�ำหนดไว้
ข้อ 12. วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการอันจ�ำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์สอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
			 (1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน ในกรณีทสี่ มาชิกมีเหตุฉกุ เฉินหรือเหตุอนั จ�ำเป็นรีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
			 (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส�ำหรับใช้จ่าย เพื่อการ
อันจ�ำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
นั้นได้ตามระเบียบของ สหกรณ์
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			 (3) เงิ น กู ้ พิ เ ศษ เมื่ อ สหกรณ์ มี ฐ านะการเงิ น ก้ า วหน้ า พอที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ให้ เ งิ น กู ้
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์อาจให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุ วัตถุประสงค์แต่ละ
อย่างของเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ตรวจตราควบคุ ม ให้ เ งิ น กู ้ ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ ก�ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บของสหกรณ์ และเมื่ อ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เห็นว่าหลักประกันส�ำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ก�ำหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก�ำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค�ำนึงถึงก�ำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
			 (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
			 (2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์วา่ ผูก้ นู้ �ำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
ที่ให้เงินกู้นั้น
			 (3) เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เห็นว่าหลักประกันส�ำหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องและผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ก�ำหนด
			 (4) เมื่อผิดนัดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�ำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีทผี่ คู้ าํ้ ประกันจะต้องรับผิดช�ำระหนีแ้ ทนผูก้ ตู้ ามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช�ำระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้คํ้าประกันร้องขอ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันให้ผู้คํ้าประกัน
ช�ำระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ�ำนวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�ำนวนงวดส�ำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้คํ้าประกัน ผู้กู้หรือผู้คํ้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจ�ำตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สหกรณ์ทราบและจัดการช�ำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคง
เป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนด โดยให้ค�ำนึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
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การกู้ยืมเงินหรือการคํ้าประกัน
ข้อ 18. วงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้า
ประกั น ส�ำหรั บ ปี ห นึ่ ง ๆ ไว้ ต ามที่ จ�ำเป็ น และสมควรแก่ ก ารด�ำเนิ น งาน วงเงิ น ซึ่ ง ก�ำหนดดั ง ว่ า นี้
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก�ำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้ก�ำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือ
การคํ้าประกันส�ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันส�ำหรับปีไปพลางก่อน
ข้อ 19. การกูย้ มื เงินหรือการคาํ้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงินหรือออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือโดย
วิธอี นื่ ใดส�ำหรับใช้เป็นทุนด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เห็นสมควร
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกันประจ�ำปีตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
			 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจ�ำนองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จ�ำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร หรื อ เหรั ญ ญิ ก หรื อ กรรมการผู ้ ที่
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
			 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์นั้นต้อง
ประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส�ำคัญด้วย ยกเว้นเช็คไม่ต้องประทับตราของสหกรณ์
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ตอ้ งด�ำเนินการในทางอันสมควร
เพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามทีก่ �ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
			 (2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ตอ้ งกระท�ำทีส่ �ำนักงานของสหกรณ์เท่านัน้ เว้นแต่มกี รณี
อันจ�ำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาก�ำหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการมีหน้าทีท่ �ำบัญชีตามแบบและรายการ
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทสี่ �ำนักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเ่ กิดเหตุนน้ั ส�ำหรับเหตุอนื่ ที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ท�ำงบการเงินประจ�ำปีทกุ รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึง่ ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีก�ำไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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ข้อ 23. การเสนองบการเงินประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ต้องน�ำเสนองบการเงินประจ�ำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จัดท�ำรายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ใ นคราวที่ เ สนองบการเงิ น ประจ�ำปี และส่ ง ส�ำเนารายงานประจ�ำปี กั บ กั บ
งบการเงินประจ�ำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ งบการเงิน
ประจ�ำปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส�ำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องจัดท�ำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น
ซึง่ ทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชอื่ เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน สัญชาติ ทีอ่ ยูข่ องสมาชิก และรายการ
เกีย่ วกับการถือหุน้ ของสมาชิก และจัดท�ำสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ การประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
เห็นสมควรให้มีขึ้น ส�ำหรับรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี
สหกรณ์ตอ้ งส่งส�ำเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุน้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้ ณ ส�ำนักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาท�ำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ หนึง่
ครัง้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและตามระเบียบทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด โดยผูส้ อบ
บัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 26. การก�ำกับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอืน่ คณะอนุกรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ ซึง่ ได้รบั ค�ำสัง่ จาก
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในส�ำนักงานของสหกรณ์ระหว่าง
เวลาท�ำงานของสหกรณ์
ให้ผซู้ งึ่ เกีย่ วข้องตามความในวรรคแรกปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ และอ�ำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งให้ค�ำชี้แจงตามสมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น หรือตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้
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ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ข้อ 28. การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ
ให้ จั ด สรรเป็ น ทุ น ส�ำรองไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บ ของก�ำไรสุ ท ธิ และเป็ น ค่ า บ�ำรุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
			 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใดด้วยจ�ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
			 (2) เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่ มาชิกได้ท�ำไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ส�ำหรับปีนั้น
			 (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
			 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
			 (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
			 (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
			 (7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
			 (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงาน ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
			 (9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้ก�ำหนดระเบียบ
ส�ำหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ

ทุนส�ำรอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนส�ำรอง นอกจากจัดสรรจากก�ำไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก�ำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้น�ำเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์
จ�ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก�ำหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจ�ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส�ำรอง
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ�ำนวนให้
น้อยลงก็ดี หรือปรากฏว่าจ�ำนวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้
สมทบเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
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ข้อ 30. สภาพแห่งทุนส�ำรอง ทุนส�ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนส�ำรองนีจ้ ะถอนจากบัญชีได้เพือ่ ชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน้ หรือเพือ่ จัดสรรเข้าบัญชี
ทุนส�ำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
			 (1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช�ำระค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
			 (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ได้ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
			 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
			 (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
			 (3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
				 ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�ำสังกัดกรม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
			 (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
			 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้ มัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่
ซึง่ ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37) ต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมลงลายมือชือ่ ถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ �ำหนด
ไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในต�ำแหน่งคนหนึ่งรับรองแต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัคร
ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช�ำระค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์น�ำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็นสมาชิกจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
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ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกต้องช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
ตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
			 (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
				 (1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
				 (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
				 (3) เสนอหรือได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์หรือผูต้ รวจสอบกิจการ
				 (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
				 (5) สิทธิอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
			 (ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
				 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
				 (2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
				 (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
				 (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
				 (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรือง
และมั่นคง
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซงึ่ ตัง้ ขึน้ ในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่
สหกรณ์กจ็ ะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ตามวิธกี ารที่ได้
ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 32 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยนื่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมือ่ ได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค�ำน�ำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใด
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค�ำน�ำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 39. การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจท�ำหนังสือตัง้ บุคคลหนึง่ หรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท�ำตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท�ำไว้แล้วก็ต้อง
ท�ำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือ
ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น�ำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ว่า
เป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ�ำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก�ำหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค�ำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส�ำเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค�ำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มี
ชือ่ เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ทสี่ มาชิกได้จดั ท�ำให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยูก่ ด็ ี เมือ่ พ้นก�ำหนดอายุความฟ้องคดี
ให้สหกรณ์โอนจ�ำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
			 (1) ตาย
			 (2) ลาออก
			 (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
			 (4) ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
			 (5) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท�ำ
โดยประมาท
			 (6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32 (3) ที่โอน หรือย้าย
หรือออกจากราชการหรืองานประจ�ำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
			 (7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ�ำโดยไม่มีความผิด
สมาชิกทีโ่ อนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ�ำตามข้อ 32 (3) โดยไม่มคี วามผิดถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช�ำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น
สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มหี นีส้ นิ อยูต่ อ่ สหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ าํ้ ประกัน
เงินกู้อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
และเมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาต
แล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
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คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการด�ำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี้
			 (1) ขาดช�ำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช�ำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
			 (2) น�ำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
			 (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด�ำเนินกาสหกรณ์ก�ำหนด
			 (4) ค้างส่งเงินงวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�ำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
			 (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว
			 (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�ำให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่ อ คณะกรรมการด�ำเนิ น การสหกรณ์ ไ ด้ ส อบสวนพิ จ ารณาปรากฏว่ า สมาชิ ก มี เ หตุ ใ ด ๆ
ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการ
ด�ำเนินการ ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ผู้ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์
ค�ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 44. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีค�ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึง่ ให้สหกรณ์แจ้งเรือ่ งสมาชิกออกให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) ซึง่ เกีย่ วข้องเสนอทีป่ ระชุมกลุม่ ทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 45. การจ่ายคืนจ�ำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่าย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีที่ออกนั้น
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ถ้าในปีใดจ�ำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปีนนั้ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอี �ำนาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจากงานประจ�ำตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีทสี่ มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (6) และ (7) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ�ำปี และให้ค�ำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน�ำทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ นิ ทัง้ สิน้ แล้ว
น�ำมาเฉลี่ยโดยใช้จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค�ำนวณ
เมื่อสหกรณ์มีการค�ำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค�ำนวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้ ทีก่ �ำหนด
ไว้ใน ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 46. การหักจ�ำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ�ำนวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจ�ำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจ�ำนวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพือ่ หนีส้ นิ ของสหกรณ์จ�ำกัดเพียงไม่เกิน
จ�ำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
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หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ�ำ
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
			 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
			 (2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
			 (3) (ก) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ
				 (ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง
				 (ค) เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�ำกรมประมง
			 (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
			 (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
			 (6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ข้อ 51. วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบทีก่ �ำหนดไว้ โดยให้ยนื่ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กบั สหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ 50 (3)
เมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องตามทีก่ �ำหนด
ในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช�ำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถอื ว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมด
การถือหุน้ แรกเข้า การช�ำระค่าหุน้ การแจ้งยอดจ�ำนวนหุน้ และอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ
หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม ส�ำหรับการถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 54. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
			 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
				
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
				 (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
				 (3) ได้รบั บริการทางธุรกิจ เช่น เงินฝาก และกูเ้ งินจากสหกรณ์ตามระเบียบทีส่ หกรณ์ก�ำหนด
				 (4) ได้รับการบริการทางวิชาการหรือการฝึกอบรมจากสหกรณ์
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			 (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
				 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
				 (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
				 (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
				 (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
				 (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมัน่ คง
			 (ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้
				 (1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
				 (2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
				 (3) เป็นกรรมการด�ำเนินการ
				 (4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง
ข้อ 55. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 56. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจท�ำหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่
ความตายโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท�ำตามแบบที่
สหกรณ์ก�ำหนด
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท�ำไว้แล้ว ต้องท�ำ
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้น�ำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับ
เงินจ�ำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก�ำหนดในข้อ 60 และข้อ 61
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ ค�ำขอรับเงินผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ภายในก�ำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส�ำเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค�ำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ี
สมาชิกสมทบได้จัดท�ำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก�ำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน
จ�ำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 57. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
			 (1) ตาย
			 (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
			 (3) ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
			 (4) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท�ำ
โดยประมาท
			 (5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
			 (6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
			 (7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
			 (8) ยกเว้นกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกสมทบซึง่ เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
ข้อ 50 (3) (ก) สมาชิกสมทบนั้นยังเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 58. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และเมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 59. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
			 (1) ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
			 (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
			 (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค�ำสั่งของสหกรณ์
			 (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�ำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ
			 เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกสมทบ
มีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้
ออกจากสหกรณ์
ข้อ 60. การจ่ายคืนจ�ำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีที่ออกนั้น
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ถ้าในปีใด จ�ำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีอ�ำนาจให้รอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (6) และ (7) นัน้ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ภายใน
เวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิก
สมทบทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ�ำปี และให้ค�ำนวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้
ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยน�ำทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ นิ ทัง้ สิน้ แล้ว
น�ำมาเฉลี่ยโดยใช้จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค�ำนวณ
เมื่อสหกรณ์มีการค�ำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค�ำนวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 61. การหักจ�ำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ�ำนวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 60 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จ�ำนวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 62. การถอนชือ่ สมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบออกสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 63. การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญได้ดังนี้
			 (1) ประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนสหกรณ์ โดยคณะ
ผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และมอบหมายการ
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด�ำเนินการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องทั้งปวงตามที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ก�ำหนด
			 (2) ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์
ข้อ 64. การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้
			 (1) คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้เมือ่ มีเหตุ
อันสมควร
			 (2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
			 (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ�ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระแล้ว เพื่อพิจารณาแผน
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
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			 (4) สมาชิกจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
ห้าสิบคน ลงลายมือชื่อท�ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
		 คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รับ ค�ำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�ำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร
ข้ 65. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า 10,000 คน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 66. การเลือกตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้แทนสมาชิก
			 (1) สมาชิกเท่านัน้ มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ เป็นผูแ้ ทนสมาชิก และให้ด�ำเนินการเลือกตัง้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
			 (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระท�ำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทน
กลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
			 (3) ให้ทปี่ ระชุมกลุม่ ด�ำเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ�ำนวนสมาชิก100 คน
ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ในจ�ำนวนนีใ้ ห้ประธานกลุม่ (ถ้ามี) เป็นผูแ้ ทนสมาชิกโดยต�ำแหน่ง โดยให้นบั รวมอยูใ่ นจ�ำนวนผูแ้ ทนสมาชิก
ที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จ�ำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
			 (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต�ำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต�ำแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 67. การพ้นจากต�ำแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
			 (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
			 (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
			 (3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
			 (4) ขาดจากสมาชิกภาพ
			 (5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 68. ต�ำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ1 ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ต�ำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนท�ำให้จ�ำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสาม
ในสีข่ องจ�ำนวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด ก็ให้ทปี่ ระชุมกลุม่ ด�ำเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจ�ำนวน
ทีว่ า่ งลง และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าทีก่ �ำหนดเวลาทีผ่ ซู้ งึ่ ตนแทนนัน้ ชอบ
จะอยู่ได้
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ข้อ 69. การแจ้งก�ำหนดการประชุมใหญ่ เมือ่ จะมีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้สหกรณ์มหี นังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
หนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าใน
โอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 70. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ
ผูส้ งั เกตการณ์ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธินบั เป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการ
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 71. การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 70 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญ
ที่สมาชิก21 หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก21หรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้
ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
เมือ่ มีสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจ�ำนวนไม่ถงึ ทีจ่ ะเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ล่าวในข้อ 70 วรรคแรก
ก็ให้งดประชุม
ข้อ 72. อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้
			 (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
			 (2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์หรือถอดถอนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
			 (3) อนุมัติงบการเงินประจ�ำปี และจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์
			 (4) รับทราบรายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์และผลการตรวจสอบประจ�ำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
			 (5) ก�ำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือค่าตอบแทนอืน่ ของผูต้ รวจสอบกิจการ
			 (6) ก�ำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์
			 (7) อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์
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			 (8) ก�ำหนดค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการด�ำเนิน
การ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
			 (9) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
			 (10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์
			 (11) รับทราบเรื่องการด�ำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
			 (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือหนังสือหรือค�ำแนะน�ำของนายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
			 (13) ก�ำหนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ์ คิ ด จะท�ำเป็ น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
			 (14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของผู้ใดเป็น
การเฉพาะ

หมวด 8
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ข้อ 73. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ มีอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จนกว่าทีป่ ระชุมใหญ่
สามั ญ ครั้ ง แรก จะได้ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด�ำเนิ น การสหกรณ์ ขึ้ น และให้ ค ณะผู ้ จั ด ตั้ ง สหกรณ์
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ข้อ 74. คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คนและกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อกี สิบสองคน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้
จากสมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนด
การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระท�ำโดยวิธีลับ และให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
เลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง
และเหรัญญิกคนหนึง่ นอกนัน้ เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ หรือ
ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อ 75. ห้ามมิให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนีเ้ ป็นหรือท�ำหน้าทีก่ รรมการด�ำเนินการสหกรณ์
			 (1) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับ
ความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
			 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
			 (3) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการหรือหรือผู้จัดการหรือมีค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
			 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
			 (5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
			 (6) ผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้ กับสหกรณ์ทตี่ นเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท�ำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งนั้น
			 (7) ผูซ้ งึ่ ถูกสหกรณ์ทตี่ นเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟอ้ งด�ำเนินคดีในทาง
แพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระท�ำให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้
ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
			 (8) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 76. อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์แต่ละต�ำแหน่ง
			 (ก) ประธานกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
				 (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
				 (2) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
				 (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
				 (4) ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
			 (ข) รองประธานกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
				 (1) ปฏิบัติการในอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต�ำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
				 (2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
				 (3) ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
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			 (ค) เลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
				 (1) จัดท�ำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ทุกครั้ง
				 (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
				 (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด�ำเนินการ แล้วแต่กรณี
				 (4) ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอบหมายให้ ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
			 (ง) เหรัญญิก มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
				 (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
				 (2) ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอบหมายให้ ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์
ข้อ 77. ก�ำหนดเวลาอยู่ในต�ำแหน่ง คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง
คราวละสองปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ ในวาระเริม่ แรกเมือ่ ครบหนึง่ ปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ทั้งคณะ ให้กรรมการด�ำเนินการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสองของกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในปี
ต่อไปให้กรรมการด�ำเนินการที่อยู่ในต�ำแหน่งจนครบวาระออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบก�ำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินสหกรณ์แทนต�ำแหน่งที่ว่าง
ลงตามวาระ ก็ ใ ห้ ค ณะกรรมการด�ำเนิ น การสหกรณ์ ชุ ด เดิ ม รั ก ษาการไปจนกว่ า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงตามวาระ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทางบัญชีของ
สหกรณ์
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
กรณีต�ำแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการด�ำเนินการที่ยังอยู่ในต�ำแหน่งประสงค์จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในต�ำแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการเดิมของตนเสีย
ก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
ในกรณีทกี่ รรมการด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ใหม่อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ชดุ แรก และให้น�ำความ
ในวรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 78. การพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
			 (1) ถึงคราวออกตามวาระ
			 (2) ลาออก โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
			 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ
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			 (4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 75
			 (5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
			 (6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล
			 (7) ขาดประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ตดิ ต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการด�ำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการด�ำเนินการ
มีเหตุตาม (7) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมด ในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด�ำเนินการรายนั้นต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ถ อดถอนให้ ก รรมการด�ำเนิ น การพ้ น จากต�ำแหน่ ง ทั้ ง คณะ
ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในต�ำแหน่งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการชุดแรก
ข้อ 79. ต�ำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์วา่ งลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 78 (7) ) ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ที่ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ด�ำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์แทนในต�ำแหน่งทีว่ า่ ง แต่ถา้ ในเวลาใดจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ลดลงจนเหลือน้อยกว่า
องค์ประชุม กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทดี่ �ำรงต�ำแหน่งอยูจ่ ะประชุมด�ำเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัด
เรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์แทน
ต�ำแหน่งที่ว่างลง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อน เป็นต�ำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท�ำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์อื่นขึ้นท�ำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ใน
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่าก�ำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 80. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ประชุมกันตามคราว
ที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และ
เรื่องที่ส�ำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ต้องมีกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ข้อ 81. อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่ง
ของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะท�ำให้เกิดความจ�ำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค�ำสั่งของสหกรณ์
			 (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุน
ของสหกรณ์
			 (3) พิจารณาด�ำเนินการต่าง ๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
			 (4) คํ้ า ประกั น เงิ น กู ้ ที่ ส หกรณ์ กู ้ ยื ม จากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โดยรั บ ผิ ด ชอบการ
คํ้าประกันในฐานะส่วนตัว
			 (5) ก�ำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
			 (6) ก�ำหนดและด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ�ำปีและ
รายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
			 (7) เสนอแนะการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่
			 (8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี1 หรือแผนปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
			 (9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจาก
การเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
			 (10) พิจารณามอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
			 (11) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการอืน่ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงานเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
			 (12) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
			 (13) พิจารณาก�ำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
			 (14) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
			 (15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
			 (16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ด�ำเนินงานของสหกรณ์
			 (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
			 (18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
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			 (19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอด
ส่องดูแลโดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�ำเนินไปด้วยดี
			 (20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด�ำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
			 (21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน่ ซึง่ สหกรณ์นเี้ ป็นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็น
ไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นก�ำหนดไว้
ข้อ 82. ความรับผิดของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ในกรณีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการ หรือกระท�ำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
จนท�ำให้เสือ่ มเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 83. คณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจตั้งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการจากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ จ�ำนวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เป็นกรรมการอ�ำนวยการ และ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ตั้งกรรมการด�ำเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เป็นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการตามล�ำดับ
คณะกรรมการอ�ำนวยการให้อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เท่ากับก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ซึ่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการสหกรณ์ ต้องมีกรรมการอ�ำนวยการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการอ�ำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ�ำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ใน
การประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้อ 84. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ�ำนวยการ ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการเป็น
ผูด้ �ำเนินกิจการแทนคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และค�ำสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
			 (2) ควบคุมการจัดท�ำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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			 (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
			 (4) เสนอแนะคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์
			 (5) ควบคุมดูแลการจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
			 (6) พิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
			 (7) จัดท�ำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
			 (8) ท�ำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์มอบหมาย
ข้อ 85. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจตัง้ คณะกรรมการเงินกูจ้ าก
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ จ�ำนวน 3 คน โดยให้มีต�ำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เท่ากับก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น�ำเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86. อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้ง
ข้อต่อไปนี้
			 (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
			 (2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามทีก่ �ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันส�ำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก�ำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
			 (3) ดูแลและติดตามการช�ำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในสัญญา
			 (4) รายงานและสอบสวนเบือ้ งต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดช�ำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ด�ำเนินการ
สหกรณ์ พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่า
ตกเป็นผู้ผิดนัดช�ำระหนี้ตามข้อ 75 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจ�ำทุกเดือน
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ข้อ 87. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ จ�ำนวน 5 คน โดยให้มี
ต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เท่าทีก่ �ำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจ�ำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 88. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอ�ำนาจและหน้าที่ด�ำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
			 (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
			 (3) ด�ำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก
			 (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
			 (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด�ำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อน�ำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาน�ำมาบริการแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการ
ข้อ 89. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ�ำเป็นแก่การด�ำเนินงาน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
อาจมีค�ำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ก�ำหนด
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นัน้ ๆ เป็นทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถอื ว่าทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบ
ข้อ 90. คณะอนุกรรมการการลงทุน องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ แต่งตั้งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน
จ�ำนวนห้าคน โดยมีต�ำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการอนุกรรมการคนหนึง่ นอกนัน้ เป็น
อนุกรรมการ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้
ข้อ 91. อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอ�ำนาจ
และหน้าที่ด�ำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และก�ำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจ�ำปีให้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
			 (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
			 (3) ประเมิน ติดตาม ก�ำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
			 (4) ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
			 (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจ�ำปี
			 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอบหมาย

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 92. ประธานในทีป่ ระชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมด้วย ก็ให้ทปี่ ระชุมเลือกตัง้
กรรมการด�ำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการ เช่ น คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม
ตามล�ำดับ แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้า
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทงั้ คณะหรือต�ำแหน่งประธานกรรมการ ให้ผตู้ รวจสอบกิจการ
เป็นประธานในที่ประชุม
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 93. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียงในทีป่ ระชุมใหญ่และทีป่ ระชุมกลุม่ สุดแต่กรณี สมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบให้ผอู้ นื่ มาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้
ข้อ 94. การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด�ำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
			 (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
			 (2) การควบสหกรณ์
			 (3) การแยกสหกรณ์
			 (4) การเลิกสหกรณ์
การอื่นใดที่ข้อบังคับนี้ก�ำหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดนั้น
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้

รายงานการประชุม
ข้อ 95. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ หรือการประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชือ่ พร้อมทัง้
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธาน ในที่ประชุมกับเลขานุการ
หรือกรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ
รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต้องจัดท�ำให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน
สามสิบวัน

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 96. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการ
ของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือ
เป็นทีป่ รึกษาสหกรณ์หรือเป็นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผูจ้ ดั การต้องท�ำหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
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ในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบและรับรองทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั ก�ำหนด
ไว้ในข้อ 98 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีอ�ำนาจก�ำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การก�ำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ต�ำแหน่งของผู้จัดการ
ข้อ 97. การด�ำรงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การได้สองวิธี คือ มีก�ำหนดระยะเวลา
จ้างหรือไม่มีก�ำหนดระยะเวลาจ้างก็ได้
ข้อ 98. อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ�ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผเู้ ข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
			 (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ�ำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
			 (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
			 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค�ำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
			 (5) จัดท�ำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
			 (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์รวมถึงก�ำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
			 (7) เป็นธุระกวดขันในเรือ่ งการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บส�ำคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส�ำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
			 (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท�ำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
			 (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
			 (10) รับผิดชอบจัดท�ำงบการเงินประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
			 (11) จัดท�ำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
			 (12) จัดท�ำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่
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			 (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
			 (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
			 (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
			 (16) เสนอรายงานกิจการประจ�ำเดือนของสหกรณ์ตอ่ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
			 (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการก�ำหนด
			 (18) คํ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํ้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
			 (19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท�ำเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 99. การพ้นจากต�ำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
			 (1) ตาย
			 (2) ลาออกโดยแสดงความจ�ำนงท�ำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
			 (3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีข่ อ้ บังคับและ
กฎหมายสหกรณ์ก�ำหนด
			 (4) อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึง
ก�ำหนดก่อน และให้พ้นจากต�ำแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์
			 (5) ถูกเลิกจ้าง
			 (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระท�ำการหรื อ ละเว้ น การกระท�ำการใด ๆ อั น อาจท�ำให้ เ กิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรม
อันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 100. การลาออกจากต�ำแหน่งผูจ้ ดั การ ให้ผจู้ ดั การยืน่ หนังสือถึงสหกรณ์กอ่ นวันทีจ่ ะออก
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณา
การลาออกนั้น
ข้อ 101. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ภายในห้าปี
นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ไม่อยู่ใน
ฐานะจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต�ำแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ด�ำเนินการ
มอบหมายในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด�ำเนินการคนใดคนหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 102. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าต�ำแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดด�ำรงต�ำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอบหมายเป็น
ผู้รักษาการแทน
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ข้อ 103. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ตอ้ งจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
ตลอดจนจัดท�ำงบการเงิน ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 104. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต�ำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 75 ((1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 105. ที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะน�ำในการด�ำเนินงาน
ทั่วไปของสหกรณ์ จ�ำนวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่
ปรึกษาซึง่ จะต้องได้รบั ให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณรายจ่ายทีไ่ ด้รบั อนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 106. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็น
ผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ�ำนวนหนึ่งนิติบุคคล
ข้อ 107. ขัน้ ตอนและวิธกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ประกาศขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด เพือ่ น�ำเสนอชือ่ ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ ตามประกาศ โดยผูส้ มัครเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ย และให้ผทู้ ไี่ ด้รบั เลือกตัง้ คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล�ำดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ำรอง จ�ำนวนหนึ่งนิติบุคคล
กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 109 (2) (3) (4)
หรือ (5) ให้ผตู้ รวจสอบกิจการส�ำรองเข้าปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ทนั ทีเท่าระยะเวลาทีเ่ หลืออยูข่ องผูซ้ งึ่ ตนแทน หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
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ข้อ 108. การด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนด
เวลาสองปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก�ำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูต่ อ่ ไปจนกว่าทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่
ผูต้ รวจสอบกิจการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระอาจจะได้รบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่อกี ได้แต่ตอ้ ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก�ำหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจาก
ผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้แทน
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้อ 109. การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
			 (1) ถึงคราวออกตามวาระ
			 (2) ตาย
			 (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยืน่ ต่อประธาน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
และให้มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ
			 (4) ทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
			 (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ข้อ 110. อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
การด�ำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ
ในการด�ำเนินธุรกิจตามทีก่ �ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทัง้ การประเมินผลการควบคุมภายใน การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
			 (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพือ่ ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
			 (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
			 (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ส�ำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ
			 (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ เพือ่ ให้การใช้ทรัพย์สนิ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า
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			 (5) ตรวจสอบและติดตามการด�ำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด ส�ำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี
ข้อ 111. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผตู้ รวจสอบกิจการมีหน้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรประจ�ำเดือนและประจ�ำปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เพือ่ แจ้งผลการตรวจสอบประจ�ำเดือน
ทีผ่ า่ นมา เข้าร่วมประชุมใหญ่เพือ่ รายงานผลการตรวจสอบประจ�ำปีเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มกี ารปฏิบตั ิ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง
ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดาํ เนินการสหกรณ์ทนั ทีเพือ่ ดาํ เนินการแก้ไข และให้จดั ส่ง
สําเนารายงานดังกล่าวต่อส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผล
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย
ข้อ 112. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว และผูต้ รวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่
ข้อ 113. สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้
			 (1) อ�ำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้ค�ำชี้แจง
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
			 (2) ก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจ�ำเดือนและจัดท�ำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ทุกครั้ง
			 (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้
การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
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หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 114. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท�ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
			 (1) ต้องก�ำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
			 (2) คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้น
			 (3) กรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลงลายมือชื่อท�ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท�ำได้
โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
			 (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ให้กระท�ำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
			 (4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก�ำหนดระเบียบ
หรือค�ำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น�ำความที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 115. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
			 (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
			 (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
			 (3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
			 (4) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก………(นิติบุคคลอื่น)
			 (5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
			 (6) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
			 (7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
			 (8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
			 (9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
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			 (10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
			 (11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
			 (12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก3
			 (13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เห็นสมควรก�ำหนดไว้ให้มี
เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บังคับได้
ส่ ว นระเบี ย บอื่ น เมื่ อ คณะกรรมการด�ำเนิ น การสหกรณ์ ก�ำหนดใช้ แ ล้ ว ให้ ส ่ ง ส�ำเนาให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน
ข้อ 116. การด�ำเนินคดีเกีย่ วกับความเสียหาย ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ของสหกรณ์ถกู ยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 และข้อ 115 (5) (6) แต่มิได้รับ
ช�ำระตามเรียก คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในก�ำหนดอายุความ
ข้อ 117. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปญ
ั หาเกีย่ วกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์เสนอปัญหานัน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ ขอค�ำวินจิ ฉัย และให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ติ าม
ค�ำวินิจฉัยนั้น
ข้อ 118. ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ การจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 119. การจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิก เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การช�ำระบัญชี
โดยจ�ำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและ
ช�ำระหนีส้ นิ อืน่ ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มที รัพย์สนิ เหลืออยูเ่ ท่าใดให้ผชู้ �ำระบัญชีจา่ ย
ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
			 (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช�ำระแล้ว
			 (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ �ำระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
			 (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)
เงินทีจ่ า่ ยตามข้อ (2) และ (3) เมือ่ รวมทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ�ำนวนเงินก�ำไรสุทธิทสี่ หกรณ์
หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไี่ ม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช�ำระบัญชีเสร็จ
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565
**************************************************************************************************

ข้อ 120. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก�ำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติ
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค�ำสั่ง ระเบียบ หรือค�ำแนะน�ำของนายทะเบียนสหกรณ์
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 121. นับแต่วนั ทีข่ อ้ บังคับนีใ้ ช้บงั คับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณ์ถอื ใช้อยูก่ อ่ นวันทีข่ อ้ บังคับนีถ้ อื ใช้
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก�ำหนดระเบียบขึ้นถือ
ใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี4้

ลงชื่อ…………………………………………………ประธานกรรมการ
(………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………………เลขานุการ
(………………………………………………….)

เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
.....................................................................................................……......................................…………........
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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4.8 อนุมัติการรับเงินรอจ่ายคืน
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4.8 พิจารณาการรับเงินรอจายคืน

ดวยสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีการรับเงินรอจายคืนคางจายเปน
ระยะเวลาเกินกวา 5 ป จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 6,500 บาท (หกพันหารอยบาทถวน) ดังนี้
ลําดับที่

1
2

รายการ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครพนม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด สาขาบางเขน
รวมเปนเงิน

วันเดือนปที่โอน

23 พย.2558
25 กพ.2559

จํานวนเงิน

4,000 บาท
2,500 บาท
6,500 บาท

เพื่อใหเป นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ 0408/ว.25758
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 เรื่องคําแนะนําวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางรับให
สหกรณฯ แจงใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญประจําป พรอมปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
และขอใหสมาชิกมารับเงินดังกลาวภายใน 120 วัน หากพนกําหนดแลวการรับเงินรอจายคืน สหกรณ
จะดําเนินการปดบัญชีและโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาทุนสํารองของสหกรณ
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
มติที่ประชุม .................................................................................................................................

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

219

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.9 การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและจัดจ้างผูส้ อบบัญชี
ประจ�ำปี 2565
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4.9 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2565

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบบัญชี
เอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ กรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อ
ประโยชนของสหกรณที่จะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการ
ประชุ มใหญ จัดสรรเงินป นผลและเงิ นเฉลี่ยคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอั นสมควรทั นตามความ
ตองการของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
สหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป
ข อบั งคั บสหกรณ ออมทรั พย กรมประมง จํ ากั ด พ.ศ. 2548 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม
ขอ 71 (5) กําหนดใหที่ประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต
ในการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ฯ ชุ ด ที่ 41 ครั้ ง ที่ 11/2564
เมื่ อวั นที่ 24 ธั นวาคม 2564 ได พิ จารณาคั ดเลื อกผู สอบบั ญชี ของบริ ษั ท ธนสาร การบั ญชี และคณะ
โดยนายวิทยา เจนโชติสุวรรณ ผู สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 2597 ซึ่งเปนบริ ษัทฯ เดิมที่ได
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี เปนเงิน 95,000 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดแนบทายวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา
1. บริ ษั ท ธนสาร การบั ญ ชี และคณะ โดยนายวิ ท ยา เจนโชติ สุ ว รรณ
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 2597 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
ประจําป 2565
2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2565
เปนเงิน 95,000 บาท (เกาหมื่นหาบาทถวน) เพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณ
ออกคําสั่งแตงตั้งตอไป

มติที่ประชุม ...................................................................................................................
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.9
ลําดับ
1

บริษัท
บริษัท ธนสาร การบัญชี โดย
นายวิทยา เจนโชติสวุ รรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2597
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วงเงินคาจาง
95,000 บาท
ขอเบิกครั้งเดียว
ในวันที่รับรองงบ
การเงินประจําป
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การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้งและมอบหมายใหผูชวย
ผู ส อบบั ญ ชี เ ข า ตรวจสอบบั ญ ชี อ ย า งน อ ยป ล ะ 3 ครั้ ง ๆละ
ไม น อ ยกว า 2 วั น ทํ า การ โดยมี จํ า นวนผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี
ไมนอยกวา 3 คน
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ
- รายงานการสอบบั ญชี ประจํ าป ตามระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณกําหนด
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็ นสมควร โดยไม ถื อเป นค าบริ การพิ เศษแต อย างใด กรณี มี
ขอสั ง เกตทางการเงิ น การบั ญ ชี ที่สํ า คั ญที่ พ บในระหวา งการ
ตรวจสอบ ข า พเจ า จะแจ ง ให ส หกรณ แ ละกรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ ท ราบเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร หรื อ เมื่ อ ได รั บ แจ ง
ขอสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหนวยงานราชการ
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการทุก
ครั้งตามที่สหกรณรองขอ
- ข า พเจ า รั บ รองว า รั บ งานสอบบั ญ ชี ส หกรณ อื่ น ที่ มี ป บั ญ ชี
เดี ย วกั บ สหกรณ ข องท า นไม เ กิ น จํ า นวนที่ ก รมตรวจบั ญ ชี
กําหนด
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติตามที่ประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด

ระเบียบวาระที่ 4
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4.10 การเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ชุดที่ 42
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4.10 การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42

ตามข อบั งคั บสหกรณ ออมทรัพ ยก รมประมง จํา กัด พ.ศ. 2548 ข อ 62
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 42 มีจํานวน 13 คน ดังนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการ เปนกรรมการ ที่ยังอยูในตําแหนงตอไป
อีก 1 ป จํานวน 6 ทาน
1. นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน
2. นายสุเมธ
ตันติกุล
3. นายสมหวัง พิมลบุตร
4. นางภัทธิรา
เลิศวิทยาประสิทธิ
5. น.ส.ฉวีวรรณ พวงทิพากร
6. นายสุธรรม
ลิ่มพานิช
2. กรรมการดําเนินการครบวาระ 4 ป (เวนวรรค 1 ป ) จํานวน 1 ทาน
1. นายสมบูรณ เย็นเอง
3. กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง จํานวน 5 ทาน
1. นางสุมาลี
ยุกตานนท
2. นายบัญชา
สุขแกว
3. นางอุมาพร พิมลบุตร
4. นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ
5. นางชริสา
ชีวะพฤกษ
ดังนั้ น เพื่อ ใหก ารเลือ กตั้ง คณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณอ อมทรัพ ย
กรมประมง จํากัด ชุดที่ 42 เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่สรรหา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดที่ 42 เปนประธานกรรมการ
จํานวน 1 คน เปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน และผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คณะ
สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 3 คน
กรรมการดําเนินการสหกรณฯ จํานวน 14 คน จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายงานผลการเลือกตั้งใหที่ประชุมรับทราบและพิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง

มติที่ประชุม

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

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

227

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.11 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2565-2566
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ผูจัดการ

4.11 การเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการประจําป 2565-2566

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2564 ลงวันที่ ธันวาคม 2563 ผูสมัครตองเปนนิติ
บุ คคลที่ ได รั บการเลื อกตั้ งจากที่ ประชุ มใหญ ของสหกรณ โดยผู สมั ครต องยื่ นใบสมั ครพร อมแนบ
หลั กฐานตามที่ ระบุ ไว ในข อ 3 ณ ห องประชุ มสหกรณ ออมทรั พย กรมประมง ชั้ น 3 กรมประมง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 1-8 ธันวาคม 2563 มีผูยื่นใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
จํ านวน 1 นิ ติ บุ คคล เสนอค าธรรมเนี ยมการตรวจสอบประจํ า ป 2565 เป นเงิ น 90,000 บาท
(เกาหมื่นบาทถวน)
ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือง

จึ งขอให ประธานคณะกรรมการการเลื อกตั้ งรายงานผลการเลื อกตั้ งให ที่ ประชุ ม
รับทราบและพิจารณา

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด (สอป.)

50 กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2562- 0572 , 0 2562 - 0573 , 0 2562 0600-15 ต่อ 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 : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด
คณะกรรมการ
ต่อ 41
ต่อ 42
ฝ่ายอ�ำนวยการ (061-8239250) ID LINE : 061-8239250
1. ธนพัชร์
หอมฟัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ต่อ 14
ต่อ 20
2. ธัญสิริ
แสงเทียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ต่อ 21
3. นงคราญ
หลักค�ำแพง
นักการ
ต่อ 34
4. ชนมน
ฤทธิ์ยิ้ม
พนักงานท�ำความสะอาด
ฝ่ายบริหารสินเชื่อ (087-5608886) ID LINE : 087-5608886
1. มัณฑนา
เปาลิวัฒน์
หัวหน้าฝ่าย
ต่อ 11
2. กรรณิกา
สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
ต่อ 12
3. วรรณกร
ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
ต่อ 13
4. วิธินันท์
สุกิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
ต่อ 15
ฝ่ายการเงิน (087-5608884) ID LINE : 087-5608884
1. สุมาลี
จันทเดช
หัวหน้าฝ่าย
ต่อ 16
ต่อ 17
2. ฐาปณี
ผลาวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
ต่อ 23
ฝ่ายบัญชี (062-9525162) ID LINE : 062-9525162
1. กาญจนา
เตชะเทพวรชัย
หัวหน้าฝ่าย
ต่อ 18
2. สุกัญญา
วัฒนกิจ
เจ้าหน้าที่บัญชี
ต่อ 26
งานทะเบียนและประมวลผล (095-5087848) ID LINE : 095-5087848)
1. กุลพัชร
รอดระรัง
หัวหน้างาน
ต่อ 19
2. ภานุพงศ์
กลิ่นประชุม
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
ต่อ 27
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(สสอ.ชสอ.) โทร. 0 2562 0572 ต่อ 21, 061-8239250 โทรสาร. 0 2579 2790 , ID LINE : 061-8239250
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