


อุดมการณ์ของสหกรณ์

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก

1. การเป็นผู้ให้

2.	น�้ำใจทำงสหกรณ์

3.	ควำมซื่อสัตย์	และควำมจงรักภักดี

4.	กำรให้บริกำรแก่สมำชิก

5.	กำรไม่แสวงหำก�ำไรสูงสุด

6.	สมำชิกสหกรณ์มีจิตใจที่เป็นประชำธิปไตย

7.	 สมำชิกมีภำระผูกพันต้องรับรู้ปัญหำของสหกรณ์

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
1.	 เข้ำร่วมประชุมใหญ่	เพือ่เสนอควำมคิดเหน็

	 หรือออกเสียงลงคะแนน

2.	เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ

3.	 เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำร

	 ด�ำเนินกำรสหกรณ์	หรือผู้ตรวจสอบ

	 กิจกำรสหกรณ์

4.	ได้รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำร

	 จำกสหกรณ์

5.	สิทธิอื่นๆ	ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ

	 และข้ออื่นของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
1.	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	ระเบียบ

	 ข้อบังคับ	มติ	และค�ำสั่งของสหกรณ์

2.	 เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมำย

3.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์	

	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

4.	สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์

5.	ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	

สหกรณ์	พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

	 และมั่นคง
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การประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมใหญสามัญประจําป 25625622  

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ  พ.ศ.2563 

ณ. หองประชุมอานนท กรมประมง 

 

 

  

  



นายอดิศร พร้อมเทพ
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
รองประธานกรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล
รองประธานกรรมการ

นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
รองประธานกรรมการ

 นายสมหวัง พิมลบุตร 
กรรมการ

 นายบรรจง จำานงศิตธรรม 
กรรมการ

นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ

 นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
กรรมการ

 น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

 นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

 นายสุธรรม ลิ่มพานิช 
 เหรัญญิก 

 นายสมบูรณ์ เย็นเอง
เลขานุการ

นางจารุณี ศุภกาญจน์ 
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4424 

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

ชุดที่ 39 ประจำาปี 2562



 นายบรรจง จำานงศิตธรรม 
ประธานคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสุเมธ ตันติกุล
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์
ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและระเบียบ

 นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
ประธานกรรมการเงินกู้

 นายเขมชาติ จิวประสาท
 กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นายบรรจง จำานงศิตธรรม
กรรมการ

นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการ 

นายเขมชาติ จิวประสาท
กรรมการ 

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

 น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการและเลขานุการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการและเลขานุการ

นายสมศักดิ์ เขตสมุทร
 กรรมการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการและเลขานุการ 

นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน 

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดต่างๆ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ประจำาปี 2563 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการเงินกู้

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน



สิวพร วงศ์วรากร
หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ

มัณฑนา เปาลิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ

เพ็ญพยอม ใจดี
ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ธัญสิริ แสงเทียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรรณิกา สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

สุมาลี จันทเดช
เจ้าหน้าที่การเงิน

ปิยธิดา สีลา
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร

วรรณกร ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

กาญจนา เตชะเทพวรชัย 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

กุลพัชร รอดระรัง
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

ธนพัชร์ หอมฟัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิธินันท์ สุกิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

ฐาปณี ผลาวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นงคราญ หลักคำาแพง
นักการ

สุกัญญา วัฒนกิจ
เจ้าหน้าที่บัญชี

ภาณุพงศ์ กลิ่นประชุม
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

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

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

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

ฝ่ายอำานวยการ

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

งานทะเบียนและประมวลผล



สันนิบาตแห่งประเทศไทย  

และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ร่วมจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ของขบวนการสหกรณ์ 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำากัด

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพี่อสร้างรายได้

และคุณภาพชีวิต ในวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  

“การเงิน การบัญชีและการบริหาร” 

ระหว่างวันที่ 11-13 , และ 16-19 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด 

 ในฐานะเจ้าภาพภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำาปี 2562  

ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม (CSR) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 

อาชีพคนตาบอดพิการซำ้าซ้อนนครนายก ตำาบลป่าชะ อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

กิจกรรม สัมมนา ประจำาปี 2562



สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำากัด (ธ.ก.ส.) และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

เป็นเจ้าภาพร่วมจัดสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำาปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี 

จอมเทียนบีช พัทยา 457 หมู่ 12 ถนนจอมเทียนบีช ซอย 13-14 ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



แผนภูมิแสดงผลการดำาเนินงาน ปี 2562
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2557 2558 2559 2560 2561 2562
สมาชิกสามัญ 4570 4599 4668 4726 4775 4774
สมาชิกสมทบ 263 290 330 371 431 494

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

2557 2558 2559 2560 2561 2562
สินทรัพย์ 2,418,937,621.81 2,760,993,462.44 2,960,089,731.16 3,105,044,900.37 3,385,997,544.89 3,432,738,144.12
หนี้สิน 991,197,508.42 1,211,199,132.88 1,313,215,529.45 1,349,628,987.74 1,535,216,142.31 1,450,019,159.67
ทุนสหกรณ์ 1,427,740,113.39 1,549,794,329.56 1,646,874,201.74 1,755,415,912.63 1,850,781,402.58 1,982,718,984.45

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนสหกรณ์ 
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 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

2557 2558 2559 2560 2561 2562
ทุนเรือนหุ้น 1,190,527,920.00 1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 1,451,211,290.00 1,533,912,130.00 1,641,466,220.00
ลูกหนี้เงินกู้ 1,918,156,535.00 2,020,905,014.00 1,980,291,303.00 1,850,216,683.00 1,741,051,640.53 1,641,597,447.42

ทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้เงินกู้

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

 160,000,000.00

 180,000,000.00

รายได้จากดอกเบีย้
เงินกู้

รายได้จากดอกเบีย้
เงินลงทุน

รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไรสุทธิ

2557 135,670,977.31 16,491,992.36 33,502.21 152,196,471.88 45,956,923.20 106,239,548.68
2558 136,836,699.87 24,487,462.01 27,537.25 161,351,699.13 50,397,843.76 110,953,855.37
2559 136,522,268.22 31,578,855.55 35,733.00 168,136,856.77 55,233,975.77 112,902,881.00
2560 129,522,630.07 38,202,807.56 396,979.16 168,122,416.79 57,033,744.71 111,088,672.08
2561 120,996,896.19 49,257,385.59 346,516.58 170,600,798.36 61,063,096.80 109,537,701.56
2562 114,042,429.00 56,815,841.06 207,701.35 171,065,971.41 60,028,367.99 111,037,603.42
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2557 2558 2559 2560 2561 2562
ทุนเรือนหุ้น 1,190,527,920.00 1,288,765,310.00 1,372,509,750.00 1,451,211,290.00 1,533,912,130.00 1,641,466,220.00
ลูกหนี้เงินกู้ 1,918,156,535.00 2,020,905,014.00 1,980,291,303.00 1,850,216,683.00 1,741,051,640.53 1,641,597,447.42

ทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้เงินกู้
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รายได้จากดอกเบีย้
เงินกู้

รายได้จากดอกเบีย้
เงินลงทุน

รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไรสุทธิ

2557 135,670,977.31 16,491,992.36 33,502.21 152,196,471.88 45,956,923.20 106,239,548.68
2558 136,836,699.87 24,487,462.01 27,537.25 161,351,699.13 50,397,843.76 110,953,855.37
2559 136,522,268.22 31,578,855.55 35,733.00 168,136,856.77 55,233,975.77 112,902,881.00
2560 129,522,630.07 38,202,807.56 396,979.16 168,122,416.79 57,033,744.71 111,088,672.08
2561 120,996,896.19 49,257,385.59 346,516.58 170,600,798.36 61,063,096.80 109,537,701.56
2562 114,042,429.00 56,815,841.06 207,701.35 171,065,971.41 60,028,367.99 111,037,603.42
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2557 2558 2559 2560 2561 2562
สวัสดิการทุนการศึกษา 492,000.00 606,400.00 686,800.00 737,500.00 899,500.00 901,000.00
สวัสดิการสมาชิกครบ 60 ปี 343,000.00 363,000.00 695,000.00 323,000.00 570,000.00 487,000.00
สวัสดิการเก่ียวกับการศพ 3,500,000.00 2,640,000.00 6,970,000.00 6,680,000.00 6,960,000.00 6,320,000.00
เงินการกุศลเพ่ือสาธารณประโยชน์ 59,000.00 121,000.00 41,000.00 42,500.00 26,000.00 23,000.00

สวัสดิการ

สวัสดิการทุนการศึกษา สวัสดิการสมาชิกครบ 60 ปี สวัสดิการเก่ียวกับการศพ เงินการกุศลเพ่ือสาธารณประโยชน์
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ทุนส ารอง (11,103,760.34) ค่าบ ารุงสันนิบาต (30,000)

เงินปันผล (76,313,397) เงินเฉลี่ยคืน (15,806,751.25)

โบนัสเจ้าหน้าที่และกรรมการ (2,128,528) เงินทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล (10,000)

ทุนสาธารณประโยชน์ (10,000) สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว (5,551,889.67)

รวมท้ังสิ้น 111,037,603.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

 7,000,000.00

2557 2558 2559 2560 2561 2562
สวัสดิการทุนการศึกษา 492,000.00 606,400.00 686,800.00 737,500.00 899,500.00 901,000.00
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สารจากประธานกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด  ชุดที่ 39
_______________________________________

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด นับว่า 
เป็นเวลาของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับวงการสหกรณ์ ทัง้การแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญัตสิหกรณ์  
พ.ศ. 2542 หลายมาตราตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 การออกกฎกระทรวงตาม 
กฎหมายดังกล่าว และการออกกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติใหม่ของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อมาก�ากับ  
ควบคมุดูแลสหกรณ์ทีเ่ข้มงวดขึน้ เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆทีเ่กิดข้ึนจากการด�าเนินงานของ 
สหกรณ์ในอดีต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์ในอนาคตบ้างไม่มากก็น้อย
 ส�าหรับการบริหารงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์
ยังคงมุ่งหวัง การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก การสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และการสร้าง
ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร โดยในปี พ.ศ. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด ได้ผ่านการ 
ประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ 
 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด ในปี พ.ศ. 2562 มีสินทรัพย์  
จ�านวน 3,432,738,144.12 บาท มีทุนเรือนหุ้น จ�านวน 1,614,466,220.00 บาท มีเงินรับฝากจาก 
สมาชกิจ�านวน 1,312,256,677.09 บาท ให้บรกิารเงนิกู้แก่สมาชกิ จ�านวน 1,100,545,458.00 บาท  
เงนิลงทุนระยะยาว จ�านวน 1,193,036,433.26 บาท และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 460,161,198.12 บาท  
มีรายได้ จ�านวน 171,065,971.41 บาท ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานจ�านวน 60,028,367.99 บาท  
และมีก�าไรสุทธิ 111,037,603.42 บาท 
 ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนเกื้อหนุนให้การด�าเนินงาน 
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ
 ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2563 ผมขอถือโอกาสน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง 
ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่กุท่านเคารพนบัถอื จงดลบนัดาลให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสขุ  
ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

( ดร.อดิศร พร้อมเทพ )
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด
13 กุมภาพันธ์ 2563



                  

 
 

ท่ี สอป.ว. 52/2562 
         25 ธันวาคม  2562 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

เรียน   ผูอํานวยการกอง, ผูอํานวยการสถาบัน, ประมงจังหวัด, ผูอํานวยการศูนย,หัวหนาหนวยงานทุก
แหงและสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ทุกทาน 

ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 39 ไดกําหนดจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี  13  กุมภาพันธ  2563  ณ หองประชุมอานนท       
กรมประมง กรุงเทพฯ  ตามกําหนด  เวลา และวาระการประชุม  ดังนี้ 

07.00 น. – 12.00 น.  สมาชิกลงทะเบียน รับบัตรเลือกตั้ง คูปองบัตรชิงโชค เขาคูหาเลือกตั้ง 
    บริเวณดานหนาหองประชุมอานนท   หลังจากนั้นเขารวมประชุม                           
    ณ หองประชุมอานนท  

12.00 น. – 14.00 น.  หยอนคูปองบัตรชิงโชค 

09.00 น. – 16.00 น. การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2562  

   3.2 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจําป 2562 
   3.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2562 

   3.4 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท)   และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ป 2562 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพื่อพิจารณา  
        4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ประจําป 2562 
        4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 
        4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจายประจําป 2563 

   4.4 พิจารณาอนุมัติเงินสมทบสรางอาคารตั้งเปนเงินทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ
ของสหกรณ 
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       4.5 พิจารณาอนุมัติการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

ประจําป 2563 
          4.6 การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

        4.7 พิจารณาอนุมัติหลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น 
        4.8 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2563 

          4.9 การเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการสหกรณชุดท่ี 40  ประจําป 2563 
        4.10 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองอื่นๆ 
        5.1  การจับรางวัลใหสมาชิก 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
และใหนําบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณมาในวันดังกลาวดวย 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(นายอดิศร  พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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        4.8 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2563 

          4.9 การเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการสหกรณชุดท่ี 40  ประจําป 2563 
        4.10 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองอื่นๆ 
        5.1  การจับรางวัลใหสมาชิก 
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(นายอดิศร  พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

 

 



                  

 
 

ท่ี สอป.  2974/2562 

       25  ธันวาคม  2562 

เร่ือง ขออนุญาตใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  เขารวมประชุมใหญสามัญ
 ประจําป 2562 

เรียน อธิบดีกรมประมง   

  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 กุมภาพันธ 2563  ณ หองประชุมอานนท กรมประมง                     
ตั้งแตเวลา  07.00 น. ตามรายละเอียดท่ีกําหนด  นั้น 

  เพื่อใหการดําเนินการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดวาง
ไว  จึงขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดอนุญาตใหบุคลากรในสังกัดท่ีเปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพย กรมประมง จํากัด เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ดังกลาว               โดยไมถือเปนวันลา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต    

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 
 
 

              (นายสมศักดิ์  เขตสมุทร) 
                     กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 
                 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

               อนุญาต 
 
 
 

 
 
          (นายมีศักดิ์  ภักดีคง) 
            อธิบดีกรมประมง 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

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

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
         นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ เขารวมประชุมจํานวน.............คน (จากจํานวนสมาชิก 
4,774 คน ) ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน  ครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ        
พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณ ขอ 62 “การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 39 ประจําป 2562 ไดปฏิบัติหนาท่ีมาครบ 1 ปแลว วันนี้จึงไดจัดการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพ่ือรายงานผลการดําเนินการใหสมาชิกรับทราบ และพิจารณา
ตามระเบียบวาระตางๆ และเปนท่ีนาภูมิใจ ท่ีสหกรณฯ ของเราไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ
ประจําป 2562 จากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 กรมสงเสริมสหกรณ                   
เปนสหกรณในระดับ ดีเลิศ 
  วันนี้ มีผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมารวมประชุมใหญดวย ไดแก 
  1. ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2   ไดแก           
       1.1 
       1.2 นางสาวลภัสมลดา  เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
  2. ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ   
  3. ผูสอบบัญชี ไดแก นางจารุณี  ศุภกาญจน 
  4. ผูตรวจสอบกิจการ ไดแก นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง และนายวันชัย เลิศบุศยมาส 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

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

 

 

1.1 นางสาวลภัสม์ลดา   เรืองศรี       นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ

1.2 นางสาวล�าไพร        โกศล         นักวิชาการสหกรณ์

3
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ระเบียบวาระที่  2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2561
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
ผูจัดการ   
   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2561               
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ  2562  มีสมาชิกเขารวมประชุม 2,746 คน จากจํานวนสมาชิก 4,775 คน 
ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 แนบทายวาระนี้ 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ 2562  ณ  หองประชุมอานนท 
******************* 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
         นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชุม และ
ดําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ เขารวมประชุมจํานวน  2,746 คน (จากจํานวนสมาชิก 4,775 คน )            
ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน  ครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 
และขอบังคับสหกรณ ขอ 62 “การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 38 
ประจําป 2561 ไดปฏิบัติหนาที่มาครบ 1 ปแลว วันนี้จึงไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินการใหสมาชิกรับทราบ และพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ และเปนท่ีนาภูมิใจ             
ท่ีสหกรณฯ ของเราไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2561 จากสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 กรมสงเสริมสหกรณ เปนสหกรณในระดับ ดีเลิศ 
  วันนี้ มีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมใหญดวย ไดแก 
  1. ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2   ไดแก           
       1.1 นายธนรัฐ  โคจรานนท  นักวิชาการสหกรณชาํนาญการพิเศษ 
       1.2 นางสาวลภัสมลดา  เรืองศร ี นักวชิาการสหกรณปฏิบัตกิาร 
  2. ผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวชวลิต  ศาสนนันทน 
  3. ผูตรวจสอบกิจการ ไดแก นายวันชัย เลิศบศุยมาส 
   จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
ผูจัดการ   
   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2560               
เมื่อวันอังคารที่ 13  กุมภาพันธ  2561  มีสมาชิกเขารวมประชุม 2,646 คน จากจํานวนสมาชิก 4,726 คน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 แนบทายรายงานวาระนี้ 
   จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบและรบัรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําป 2560 
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชมุใหญสามัญประจําป 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดาํเนินงานประจําป 2561 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอที่ประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 38 
ประจําป 2561 ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดาํเนินงานในรอบป 2561  โดยสรุปดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงานในป 2561 เปรยีบเทียบกับป 2560 
รายการ ป 2561 ป 2560 เพ่ิม(ลด) 

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

1. จํานวนสมาชิกสามัญ  4,775 ราย 4,726 ราย 49 ราย 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   431 ราย 371 ราย 60 ราย 

3. ทุนเรอืนหุน  1,533,912,130.00 1,451,211,290.00 82,700,840.00 

4. เงินรับฝากจากสมาชกิ และสหกรณ 

ภาคีบางเขน 

1,217,699,389.64 1,191,070,377.53 26,629,012.11 

5. เงินใหสมาชิกกูยืม 1,741,051,640.53 1,850,216,683.49 (109,165,042.96) 

6. เงนิฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น 571,652,696.19 537,114,910.78 34,537,785.41 

7. เงินลงทุน 1,057,436,100.00 705,675,000.00 351,761,100.00 

8. รายได    

     8.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู  120,996,896.19 129,522,630.07 (8,525,733.88) 

     8.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  18,196,009.31 20,665,773.51 (2,469,764.20) 

     8.3 ผลตอบแทนจากเงนิลงทุน   31,061,376.28 17,537,034.05 13,524,342.23 

     8.4 รายไดอื่น  346,516.58 396,979.16 (50,462.58) 

รวมรายได 170,600,798.36 168,122,416.79 2,478,381.57 

9.  รายจาย    

     9.1 ดอกเบี้ยจายเงนิรับฝาก  32,230,098.98 33,160,264.65 (930,165.67) 

     9.2 ดอกเบี้ยจายเงนิกูยืมระยะส้ัน   7,986,735.32 3,294,816.11 4,691,919.21 

     9.3 ดอกเบี้ยจาย-ชส.ธนกิจไทยไถ
ถอนกอนครบกาํหนด 

- 3,045,260.23 (3,045,260.23) 

     9.4 คาใชจายดําเนินงาน   20,846,262.50 17,533,403.72 3,312,858.78 

รวมรายจาย 61,063,096.80 57,033,744.71 4,029,352.09 

10. กาํไรสุทธ ิ 109,537,701.56 111,088,672.08 (1,550,970.52) 
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รายการ ป 2561 ป 2560 เพ่ิม/ลด 

11. สินทรัพย       

     11.1 สินทรัพยหมุนเวียน   862,291,032.01 823,110,929.79 39,180,102.22 

     11.2  สินทรัพยไมหมนุเวียน   2,523,706,512.88 2,281,933,970.58 241,772,542.30 

รวมสินทรัพย 3,385,997,544.89 3,105,044,900.37 280,952,644.52 

12. หน้ีสินและทุนของสหกรณ    

     12.1 หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 1,524,508,652.31 1338,697,197.74 185,811,454.57 

     12.2 หนี้สินไมหมุนเวียน  (บาท) 10,707,490.00 10,931,790.00 (224,300.00) 

รวมหน้ีสิน 1,535,216,142.31 1,349,628,987.74 185,587,154.57 

13.  ทุนของสหกรณ 1,850,781,402.58 1,755,415,912.63 95,365,489.95 

14.  รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 3,385,997,544.89 3,105,044,900.37 280,952,644.52 
 
ผลการดําเนินงานในป 2561 

  จากการเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณป 2561 กับ ป 2560 จะเห็นวา
สินทรัพย เพ่ิมขึ้น จํานวน 280,952,644.52 บาท  คิดเปนรอยละ 9.05  ลูกหนี้เงินกูลดลง จํานวน 
109,165,042.96 บาท คิดเปนรอยละ 5.90 เงินฝากสหกรณอื่นเพ่ิมขึ้น 34,537,785.41 บาท            
คิดเปนรอยละ 6.43 เงินลงทุนเพ่ิมขึ้น จํานวน  351,761,100.00 บาท  คิดเปนรอยละ 49.85 
  หนี้สินและทุนของสหกรณ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากทุนเพ่ิมขึ้น จํานวน 95,365,489.95 บาท          
คิดเปนรอยละ 5.43 หนี้สินเพ่ิมขึ้น จํานวน  185,587,154.57 บาท คิดเปนรอยละ 13.75 ในหมวด
หนี้สินหมุนเวียนเงินรับฝากจะเพ่ิมจากป 2560  จํานวน 26,629,012.11 บาท คิดเปนรอยละ 2.24  และ
หมวดทุนของสหกรณทุนเรือนหุนเพ่ิมจํานวน  82,700,840.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.70 

ก.  การบริหารงานท่ัวไป 
     1.  สมาชกิสหกรณ 
  สหกรณฯ  มีสมาชิกในป 2561 จํานวน  5,206 คน  เปรยีบเทียบกับป 2560  ดังนี้   

รายการ 
ป 2561 
(คน) 

ป 2560  สมาชกิ 
(คน) เพ่ิม เขาใหม ลาออก เสียชีวิต โอนยาย 

1. สมาชิกสามัญ 4,775 4,726 49 144 53 36 6 

2. สมาชิกสมทบ 431 371 60 93 33 - - 

รวมสมาชิกท้ังหมด 5,206 5,097 109 237 86 36 6 
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    2. ทุนเรือนหุน 
 สหกรณ มีทนุเรือนหุนรวมทัง้ส้ิน 1,533,912,130.00 บาท ป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560 ดังนี ้

ลําดับ รายการ 
ป 2561 
(บาท) 

ป 2560 ทุนเรือนหุน (บาท) ลด
ลง (บาท) เพ่ิมข้ึน 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,513,765,270.00 1,434,405,390.00 79,359,880.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 20,146,860.00 16,805,900.00 3,340,960.00 - 

 ทุนเรือนหุนท้ังหมด 1,533,912,130.00 1,451,211,290.00 82,700,840.00 - 
 

3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น  
       มีเงินรับฝากรวมทั้งส้ิน 1,217,699,389.64 บาท  ป 2561  เปรียบเทียบกบัป  2560 ดังนี ้

ลําดับ รายการ 
ป 2561 
(บาท) 

ป 2560 เงินฝาก  (บาท) 
(บาท) เพ่ิมขึ้น 

1 ออมทรัพย 89,862,540.38 97,763,426.33 (7,900,885.95) 
2 ออมทรัพยพิเศษ 1,127,765,696.95 1,093,225,543.07 34,540,153.88 
3 ออมทรัพยทวีทรัพย - - - 
4 สหกรณอืน่ 71,152.31 81,408.13 (10,255.82) 
 รวมเงินฝาก 1,217,699,389.64 1,191,070,377.53 26,629,012.11 

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีครั้งแรกไมนอยกวา 
100 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป คิดดอกเบี้ยใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษเปดบัญชีครั้งแรก
ไมนอยกวา 50,000 บาท อัตราดอกเบีย้รอยละ 2.75 ตอป ฝากครั้งตอไปอยางนอย  5,000 บาท คิดดอกเบี้ย
ใหทุกเดือน และทบดอกเบี้ยเปนตนเงินฝาก  สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท  
 

4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2561  เปรียบเทียบกับป 2560  ดังน้ี 

รายการ ป 2561 ป 2560 เพ่ิม/ลด 

1. เงินกูสามญั (บคุคลค้าํประกัน) 853,518,420.00 951,042,931.00 (97,524,511.00) 

2. เงินกูสามญั (ทนุเรือนหุนค้ําประกนั) 103,319,360.00 81,748,362.00 21,570,998.00 

3.  เงนิกูสามัญ (สมทบ) 4,441,630.00 3,226,210.00 1,215,420.00 

4. เงินกูสามญั (เพ่ือการศกึษา) 57,000.00 - 57,000.00 

5. เงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉิน 92,264,189.00 76,350,914.00 15,913,275.00 

6. เงินกูฉุกเฉนิ (อทุกภัย) - - - 

7. เงินกูกรณีพิเศษ 3,202,350.00 5,973,320.00 (2,770,970.00) 

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

รวม 1,058,464,087.64 1,118,341,737.00 (59,877,649.36) 
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5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอืน่ (ภาคีบางเขน) 

         สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
มีเงินสด  เงนิฝากธนาคาร และเงนิฝากสหกรณ ดงันี ้

รายการ 
 

ป 2561 
จํานวนเงิน 

ป 2560 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 2,598.77 2,130.13 468.64 

เงินฝากธนาคาร    

1. กระแสรายวัน 51,587.75 8,194.00 43,393.75 

2. ออมทรัพย 61,441,211.76 56,934,466.64 4,506,745.12 

รวม 61,492,799.51 56,944,790.77 4,548,008.74 

เงินฝากสหกรณอื่น    

1. สหกรณภาคีบางเขน 49,532.58 59,873.03 (10,340.45) 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 290,000,000.00 250,000,000.00 40,000,000.00 

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

4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากดั 90,000,000.00 90,000,000.00 - 

5. สอ.การประปานครหลวง 80,000,000.00 90,000,000.00 (10,000,000.00) 

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,364.10 10,246.98 117.12 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 510,159,896.68 480,170,120.01 29,989,776.67 
 
5.2  เงินลงทุน  ประกอบดวย 

 
รายการ 

ป 2561 
จํานวนเงิน 

ป 2560 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

เงินลงทุนท่ีมีอยูในความตองการของตลาด   

1. หุนกู บมจ.ปตท. 5,000,000 5,000,000 - 

2. หุนกู บมจ. CPALL 60,000,000 60,000,000 - 

3. หุนกู บมจ.ไทยคม 5,000,000 5,000,000 - 

4. หุนกู บมจ.เจรญิโภคภัณฑอาหาร 100,000,000 20,000,000 80,000,000 
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รายการ 
ป 2561 

จํานวนเงิน 
ป 2560 

จํานวนเงิน 
 

เพ่ิม(ลด) 

เงินลงทุนท่ีมีอยูในความตองการของตลาด   

5. หุนกู บมจ. ช.การชาง  45,000,000 45,000,000 - 

6. หุนกู บมจ. การบนิไทย  20,000,000 20,000,000 - 

7. หุนกู บมจ.บตัรกรุงไทย  100,000,000 100,000,000 - 

8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  20,000,000 20,000,000 - 

9. หุนกู บมจ.ศรตีรงั แอโกร อินดัสทร ี 5,000,000 5,000,000 - 

10. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 40,000,000 20,000,000 20,000,000 

11. หุนกู  บมจ. BTSC   10,000,000 10,000,000 - 

12. หุนกู บมจ.เบอรล่ียุคเกอร  53,000,000 53,000,000 - 

13. หุนกู บมจ.น้ําตาลมติรผล  5,000,000 5,000,000 - 

14. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป 5,000,000 5,000,000 - 

15. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอนิเตอรโฮสดิง้  20,000,000 20,000,000 - 

16. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร 50,000,000 5,000,000 45,000,000 

17. หุนกู บมจ. บีอซีีเวิลด 17,000,000 17,000,000 - 

18. หุนกู บมจ.บรหิารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 44,000,000 44,000,000 - 

19. หุนกู บมจ.เบทาโกร 10,000,000 10,000,000 - 

20. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 102,000,000 100,000,000 2,000,000 

21. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 10,000,000 10,000,000 - 

22. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 10,000,000 10,000,000 - 

23. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 45,000,000 15,000,000 30,000,000 

24. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) 65,000,000 - 65,000,000 

25  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 50,000,000 - 50,000,000 

26  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 50,000,000 - 50,000,000 

รวม 946,000,000 604,000,000 342,000,000 
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รายการ ป 2561     
จํานวนเงิน 

ป 2560 
จํานวนเงิน 

เพ่ิม(ลด) 

เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด    

1. หุนชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด 26,118,500 26,118,500  

2. หุนบริษัทสหประกันชีวติ จํากดั 200,000 200,000  

3. หุนชมุนุมสหกรณออมทรพัยไทยไอซีท ีจํากดั 100,000 100,000  

4. หุนชุมนุมสหกรณออมทรพัยธนกิจไทย จํากดั 1,000,000 1,000,000  

5. พันธบตัร ธ.ก.ส. 20,000,000 20,000,000  

6. พันธบตัรรัฐบาล 30,000,000 38,000,000 (8,000,000) 

7. พันธบตัรการไฟฟา 20,000,000 - 20,000,000 

รวมเปนเงิน 97,418,500 85,418,500 12,000,000 

บวก  คาเผ่ือการปรบัมูลคาเงินลงทุน 14,017,600 16,256,500 (2,238,900) 

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

6.  รายไดจากดอกเบ้ีย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอื่น 
 สหกรณฯ มรีายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชกิกูเงนิ  รายไดจากดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอืน่  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอืน่ ในป 2561              
รวมเปนเงิน  170,600,798.36  บาท ดังนี ้

ลําดับ รายการ ป 2561 
(บาท) 

ป 2560 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู 120,996,896.19 129,522,630.07 (8,525,733.88) 

2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก 18,196,009.31 20,665,773.51 (2,469,764.20) 

3 รายไดจากการเงินลงทุน 31,061,376.28 17,537,034.05 13,524,342.23 

 รวม 170,254,281.78 167,725,437.63 2,528,844.15 

4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 23,700.00 22,800.00 900.00 

5 รายไดอื่นๆ 322,816.58 374,179.16 (51,362.58) 

 รวม 346,516.58 396,979.16 (50,462.58) 

 รวมรายไดเปนเงิน 170,600,798.36 168,122,416.79 2,478,381.57 
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7. คาใชจายในการดาํเนินงาน 
 สหกรณมคีาใชจายในการดาํเนินงาน ป 2561  จํานวน  61,063,096.80  บาท  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2561 (บาท) ป 2560 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 ดอกเบี้ยจายเงนิรบัฝาก 32,230,098.98 33,160,264.65 (930,165.67) 

2 ดอกเบี้ยจายเงนิกูยืม ระยะส้ัน (P/N) 7,986,735.32 3,294,816.11 4,691,919.21 

3 ดอกเบี้ยจาย-ชส-ธนกิจไทยดาํเนินการไถ
ถอนกอนกาํหนด 

- 3,045,260.23 (3,045,260.23) 

4 คาใชจายในการดาํเนนิงาน 20,846,262.50 17,533,403.72 3,312,858.78 

 รวมคาใชจายเปนเงิน 61,063,096.80 57,033,744.71 4,029,352.09 

 
8.  การใชทุนสาธารณประโยชน 

ลําดับ รายการ ป 2561 (บาท) ป 2560 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพสมาชิก 180,000.00 185,000.00 (5,000.00) 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรดี) 57,998.00 37,600.00 20,398.00 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 570,000.00 323,000.00 247,000.00 

4 จายเงินการกศุลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 26,000.00 42,500.00 (16,500.00) 

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ 899,500.00 737,500.00 162,000.00 

 รวมเปนเงิน 1,733,498.00 1,325,600.00 407,898.00 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2558 - 2561 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 120,996,896.19 129,522,630.07 136,522,268.22 136,836,699.87 

2 ดอกเบ้ียรับเงินฝากและเงินลงทุน 49,257,385.59 38,202,807.56 31,578,855.55 24,487,462.01 

3 คาธรรมเนียมแรกเขา 23,700.00 22,800.00 22,600.00 13,400.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 322,816.58 374,179.16 13,133.00 14,137.25 

 รวมรายได 170,600,798.36 168,122,416.79 168,136,856.77 161,351,699.13 

5 หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 61,063,096.80 57,033,744.71 55,233,975.77 50,397,843.76 

 กําไรสุทธ ิ 109,537,701.56 111,088,672.08 112,902,881.00 110,953,855.37 
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ค. สิทธิประโยชนสาํหรับสมาชิกและกิจกรรมเพ่ือการกุศล 

 คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากดั  ชุดท่ี 38  ไดอนุมตัจิาย
เงินทนุสวัสดิการและครอบครัวเพ่ือสงเสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกประจําป 2561  ในกิจกรรมตาง ๆ ดงันี ้

1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชกิ    
        ในป 2561  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการและ
ครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2561   เพ่ือจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 362 ทุน เปนเงิน  899,500 บาท    
(แปดแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ดังนี ้  

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศกึษา (ป.1 – ป.6) 101 1,500 151,500.00 
2. ระดับมธัยมศกึษาตอนตน (ม.1-ม.3) 52 2,000 104,000.00 
3. ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 80 2,500 200,000.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 15 3,000 45,000.00 
5. ระดับอดุมศกึษา  (ปรญิญาตรี) 114 3,500 399,000.00 

รวมเปนเงิน 362  899,500.00 
 
2.  การจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 

     ในป 2561  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดกิารเพ่ือจายเงนิ
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพ่ือจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 118 คน เปนเงิน  570,000.00 บาท                     
(หาแสนเจ็ดหมืน่บาทถวน) ดังนี้ 
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตัง้แต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 5 คน 
คนละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  15,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก จํานวน 10 คน 
คนละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  40,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้ งแต 25 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก                
จํานวน 103 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  515,000 บาท  

  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2561  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน ตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพ่ือการกุศล บํารุงการ
ศาสนา และทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครวัเพ่ือสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัต ิ(อัคคีภัย,น้ําทวม)  
รวมเปนเงิน  26,000.00 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน) 
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           4. การจายเงินคาพวงหรีด 

      ในป 2561  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม พ.ศ. 2561 เพ่ือจายเงิน คาพวงหรีด 
เพ่ือแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละไมเกิน 
1,000 บาท จํานวน 58 ราย เปนเงิน  57,998  บาท  (หาหมื่นเจ็ดพันเการอยเกาสิบแปดบาทถวน) 

           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2561  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม พ.ศ. 2561 เพ่ือจายเงินเปนคาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 36 ราย  เปนเงิน  180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมืน่บาทถวน)   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2561 
      ในป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณประจําป 
และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 36 ราย  
รวมเปนเงิน 6,960,000 บาท  โดยจายเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน 6,140,000 บาท และจายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เปนเงินจํานวน  820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถวน) 

จ. การทําประกันชีวติกลุมเพ่ือคุมครองสินเชื่อ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพ่ือคุมครองสินเชื่อในป 2561                 

กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 525 บาท / 100,000 บาท/ ป  และ
มีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 8 ราย  รวมเปนเงิน   4,400,000.00  บาท  (ส่ีลานส่ีแสนบาทถวน) ดังนี้ 

1 นายวิสิทธิ ์ เรณูนวล จํานวนเงิน 1,100,000.00 บาท 

2 นายไพรัช ชินสมบูรณ จํานวนเงิน 500,000.00 บาท 

3 นายอาดิน สมสุรพ จํานวนเงิน 100,000.00 บาท 

4 นายธงชยัยศ ปางจุต ิ จํานวนเงิน 1,000,000.00 บาท 

5 นายสวอง สุขสมรัมภ จํานวนเงิน 500,000.00 บาท 

6 นายเอกพจน เจริญศิริวงศธนา จํานวนเงิน 600,000.00 บาท 

7 นายเกียรติกอง กุลทอง จํานวนเงิน 300,000.00 บาท 

8 นายสมศักดิ์  พุฒซอน จํานวนเงิน 300,000.00 บาท 
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ฉ. การเขารวมกิจกรรมภาคีสหกรณบางเขน และสัมมนากรรมการ เจาหนาท่ีสหกรณ  

   รวมท้ังสมาชกิสหกรณ 
  1. ภาคีสหกรณบางเขนไดเริ่มกอตั้งเมื่อป 2550 ปจจุบันมีสหกรณตางๆจํานวน 13 สหกรณ         
เขารวมในภาคีสหกรณบางเขน มีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือทางดานการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดานขบวนการสหกรณและสังคม โดยจะผลัดเปล่ียนกันเปนเจาภาพจัดการประชุมประจําป ซึ่งใน          
ป 2561 สหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรกรรม จํากัด  เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ระหวางวันท่ี 9-11 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอิงธารรีสอรท จังหวัดนครนายก  ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีประโยชนตอ
สหกรณของเราและบรรลุวัตถุประสงคของภาคีสหกรณบางเขน 
  2. การสัมมนากรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณรวมท้ังสมาชิกสหกรณ ไดดําเนินการเปน
ประจําทุกป เพ่ือทําความเขาใจและชี้แจงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณของเรา เพ่ือความมั่นคงของ
สหกรณและเปนประโยชนโดยตรงตอสมาชิกสหกรณ ในป 2561 สหกรณฯ ไดดําเนินการสัมมนารวม 6 ครั้ง
การดําเนินการไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนประโยชนตอสหกรณของเราตามรายละเอียด ดังนี้ 
      2.1  สัมมนาคณะกรรมการ  และสมาชิก  ครั้งที่ 1/2561  ณ หองประชุมอานนท     
กรมประมง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 87 คน 
      2.2  สัมมนาคณะกรรมการ  และสมาชิก ครั้งที่ 2/2561  ณ หองประชุมศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง เขต 4 (จังหวัดกระบี่)  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561  มีสมาชิกเขารวมประชุม
จํานวน 67  คน 
       2.3  สัมมนาคณะกรรมการ  และสมาชิก ครั้งที่ 3/2561  ณ หองประชุมสถานแสดงพันธุ
สัตวน้ําระยอง (ศพท.ระยอง) เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 123  คน 
      2.4  สัมมนาคณะกรรมการ และสมาชิก ครั้งท่ี 4/2561  ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 72  คน 
      2.5  สัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก ครั้งที่ 5/2561  ณ หองประชุมศูนย
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  จังหวัดนครนายก  เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 มีสมาชิกเขารวม
ประชุมจํานวน 77  คน 
      2.6  สัมมนาคณะกรรมการ และสมาชิก ครั้งท่ี 6/2561  ณ หองประชุมอานนท               
กรมประมง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  มีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 97  คน 
 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 

ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ 2561               
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชีส้ินสุด
วันท่ี 31  ธันวาคม  2561  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป 2561 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม  2561   (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดมีมติเลือกตั้งให
ขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สหกรณ) สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบ
กิจการประจาํป ๒๕๖๑ โดยสรุปดังตอไปนี้ 

๑.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

๑.๑ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ฉบับแกไข พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามขอบังคับของสหกรณ ระเบียบ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญ และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

๑.๒ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานการจัดทําบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสารหลักฐานตางๆ 
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงระเบียบและคําแนะนํา
ของกรมตรวจบัญชสีหกรณ 

๑.๓ เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏบิัติงานของสหกรณ 

๒.ขอบเขตของการตรวจสอบ 
๒.๑ ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
๒.๒ ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
๒.๓ ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนนิการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนด 
๒.๕ ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานดานตางๆ ของเจาหนาท่ีสหกรณ และคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตามท่ีกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติท่ีประชุม 

๓.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

๓.๑ ผลการดําเนินงาน 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกเม่ือตนป ๕,๐๙๗ คน ระหวางปมีสมาชิกสมัครเพ่ิมข้ึน 
๒๓๗ คน สมาชิกลดลง ๑๒๘ คน คิดเปนสมาชิกเพ่ิมข้ึนสุทธิ ๑๐๙ คน ทําใหสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นป (๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑) จํานวน ๕,๒๐๖ คน โดยแยกเปนสมาชิกสามัญ ๔,๔๗๕ คน และสมาชิกสมทบ ๔๓๑ คน 
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ณ วันสิ้นป สหกรณมีทุนดําเนินงานท้ังสิ้น ๓,๓๘๕,๙๙๗,๕๔๔.๘๙ บาท ในรอบปบัญชี สหกรณมี
รายได ท้ังสิ้น ๑๗๐ ,๖๐๐ ,๗๙๘.๓๖  บาท คาใชจ าย ท้ังสิ้น ๖๑ ,๐๖๓,๐๙๖.๘๐  บาท กําไรสุทธิ 
๑๐๙,๕๓๗,๗๐๑.๕๖ บาท กําไรสุทธิลดลงจากปกอน ๑,๕๕๐,๙๗๐.๕๒ บาท คิดเปนรอยละ ๑.๔๐  

 

สหกรณมีการกําหนดประมาณการรายไดและรายจายไวชัดเจน ผลการดําเนินงานมีรายไดต่ํากวา
ประมาณการ ๐.๓๓ ลานบาท รายจายต่ํากวาประมาณการ ๑.๙๐ ลานบาท สงผลใหมีกําไรสุทธิสูงกวา
ประมาณการ ๑.๕๗ ลานบาท 

การบริหารงานดานตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ และมติ
คณะกรรมการดําเนินการ ท้ังนี้สหกรณมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ คณะกรรมการดําเนินการและ
เจาหนาท่ีของสหกรณมีการบริหารงานอยางเต็มความสามารถ เรงรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใสติดตาม
งานเปนอยางดี 

๓.๒ ดานการเงิน 

สหกรณมียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปบัญชี ๒,๕๙๘.๗๗ บาท ถูกตองตรงตามบัญชีและอยูภายใน
วงเงินเก็บรักษาเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาทตอวัน เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป ๖๑,๔๙๐,๒๐๐.๗๔ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจง
ยอดของธนาคาร สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไวในท่ีปลอดภัย ประกอบดวย 
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย     ๖๑,๔๓๘,๖๑๒.๙๙  บาท 
 บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน             ๕๑,๕๘๗.๗๕ บาท 
     รวมเงินฝากธนาคาร ๖๑,๔๙๐,๒๐๐.๗๔  บาท 

เงินฝากสหกรณอ่ืน ณ วันสิ้นป ๕๑๐,๑๕๙,๘๙๖.๖๘ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและ                
ใบแจงยอดของสหกรณอ่ืน สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณอ่ืนไวในท่ีปลอดภัย ประกอบดวย 

เงินฝากออมทรัพยสหกรณภาคีบางเขน             ๔๙,๕๓๒.๕๘  บาท
เงินฝากออมทรัพยชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด            ๑๐,๓๖๔.๑๐  บาท 
เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ๒๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด         ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินฝากประจําชมุนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินฝากประจําสหกรณออมทรัพยพนักงานประปานครหลวง จํากัด   ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เงินฝากประจําสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด    ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
    รวมเงินฝากสหกรณอ่ืน  ๕๑๐,๑๕๙,๘๙๖.๖๘  บาท 

๓.๓ ดานการบัญชี 

สหกรณมีการจัดทําบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชี ท่ีรับรองท่ัวไป การบันทึกบัญชีมีหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตอง มีการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหรายการทางบัญชี การสอบยัน
กับแผนกตางๆ การประมวลผลและจัดทํารายงานทันตอเหตุการณ 
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๓.๔ ดานการประมวลผล 
สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก ระบบ

สินเชื่อ และระบบบัญชี  ซ่ึงไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย มาตรฐานข้ันต่ําในการควบคุม
ภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีใชโปรแกรมระบบบัญชคีอมพิวเตอร 
ประมวลผลขอมูล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดใหสหกรณตองเตรียมมาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากระบบ
สารสนเทศไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  จากการตรวจสอบพบวาสหกรณมีมาตรการในการ
ปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ และไดมีการเสนอใหมีการแกไข
ขอบกพรองในเรื่องระบบสารเทศใหคณะกรรมการของสหกรณและเจาหนาท่ีสหกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและปองกันความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไวลวงหนา  

๓.๕ ดานการบริหารสินเช่ือ 
๓.๕.๑ ในระหวางปสหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิก ดังตอไปนี้ 
 เงินกูฉุกเฉิน   จํานวน ๑,๖๗๙ สัญญา จํานวนเงิน    ๙๒,๒๖๔,๑๙๙.๐๐ บาท 
 เงินกูสามัญ  จํานวน ๑,๕๓๕ สัญญา จํานวนเงิน  ๙๖๓,๐๐๖,๙๒๘.๖๔ บาท 
 เงินกูพิเศษ  จํานวน      ๕๐ สัญญา จํานวนเงิน      ๓,๒๐๒,๓๕๐.๐๐ บาท 
  รวม    ๓,๒๖๔ สัญญา           ๑,๐๕๘,๔๗๓,๔๗๗.๖๔ บาท 

ปริมาณเงินใหกูแกสมาชิก ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลดลงจากป ๒๕๖๐ จํานวน 
๕๙,๘๖๘,๒๖๙.๓๖ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๓๕  การพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาเปนไปตามระเบียบ
ท่ีสหกรณกําหนด โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาโดยถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ 

๓.๕.๒ ในระหวางปสหกรณไมมีลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายไดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไมมีการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

๓.๖ ดานการลงทุน 
ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ดังตอไปนี้ 
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด 

             ราคาทุน     อัตรา       อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบี้ย    เครดิต 

๑) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล  ราคาทุน  ๖๐.๐๐  ลานบาท :- 
๑.๑) CPALL218B    ๒๒ ส.ค. ๕๗    ๒๒ ส.ค. ๖๔      ๑๐.๐๐     ๔.๗๕%      A 
๑.๒) CPALL226A    ๓๐ มิ.ย. ๕๘    ๓๐ มิ.ย. ๖๕      ๒๐.๐๐     ๔.๑๐%      A- 
๑.๓) CPALL238A    ๒๖ ส.ค. ๕๙    ๒๖ ส.ค. ๖๖      ๒๐.๐๐     ๓.๒๕%      A- 
๑.๔) CPALL22NA    ๓๐ พ.ย. ๖๐    ๓๐ พ.ย. ๖๕      ๑๐.๐๐     ๓.๑๐%      A 

๒) หุนกู บมจ. ไทยคม  ราคาทุน  ๕.๐๐  ลานบาท :- 
๒.๑) THCOM21OB    ๐๒ ต.ค. ๕๗    ๐๒ ต.ค. ๖๔        ๕.๐๐     ๔.๖๘%      A- 

๓) หุนกู บมจ. ปตท.  ราคาทุน  ๕.๐๐  ลานบาท :- 
๓.๑) PTTC21NA    ๑๕ ธ.ค. ๕๗    ๑๕ พ.ย. ๖๔        ๕.๐๐     ๔.๐๐%     AAA 
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             ราคาทุน     อัตรา       อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบี้ย    เครดิต 

๔) หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร  ราคาทุน  ๑๐๐.๐๐  ลานบาท :- 
๔.๑) CPF205A    ๑๓ พ.ค. ๕๘    ๑๓ พ.ค. ๖๓      ๑๐.๐๐     ๓.๒๑%      A+ 
๔.๒) CPF244A    ๑๒ เม.ย. ๕๙    ๑๒ เม.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๑๑%      A+ 
๔.๓) CPF251A    ๒๔ ม.ค. ๖๑    ๒๔ ม.ค. ๖๘      ๒๐.๐๐     ๓.๐๕%      A+ 
๔.๔) CPF281A    ๒๔ ม.ค. ๖๑    ๒๔ ม.ค. ๗๑      ๒๐.๐๐     ๓.๖๐%      A+ 
๔.๕) CPF225A    ๑๕ พ.ย. ๖๑    ๑๕ พ.ค. ๖๕      ๔๐.๐๐     ๓.๒๐%      A+ 

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

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

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

๘) หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ลานบาท :- 
๘.๑) SCCC244A    ๒๙ เม.ย. ๕๙    ๒๙ เม.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๒.๔๖%      A 
๘.๒) SCCC245A    ๐๙ พ.ค. ๖๐    ๐๙ พ.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๖๕%      A 

๙) หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี  ราคาทุน  ๕.๐๐  ลานบาท :- 
๙.๑) STA215A    ๑๘ พ.ค. ๕๙    ๑๘ พ.ค. ๖๔        ๕.๐๐     ๓.๑๐%     BBB+ 

๑๐) หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ราคาทุน  ๔๐.๐๐  ลานบาท :- 
๑๐.๑) CPFTH237A    ๑๕ ก.ค. ๕๙    ๑๕ ก.ค. ๖๖      ๒๐.๐๐     ๓.๐๙%      A+ 
๑๐.๒) CPFTH245A    ๒๔ พ.ค. ๖๑    ๒๔ พ.ค. ๖๗      ๒๐.๐๐     ๓.๒๔%      A+ 

๑๑) หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  ราคาทุน  ๑๐.๐๐ ลานบาท :- 
๑๑.๑) BTSC26NA    ๑๐ พ.ย. ๕๙    ๑๐ พ.ย. ๖๙      ๑๐.๐๐     ๓.๘๗%      A 

๑๒) หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร  ราคาทุน  ๕๓.๐๐  ลานบาท :- 
๑๒.๑) BJC25DA    ๐๘ ธ.ค. ๕๙    ๐๘ ธ.ค. ๖๘      ๒๓.๐๐     ๔.๐๙%      A+ 
๑๒.๒) BJC203A    ๒๔ มี.ค. ๖๐    ๒๔ มี.ค. ๖๓      ๓๐.๐๐     ๓.๐๐%      A+ 

๑๓) หุนกู บจ. น้ําตาลมิตรผล  ราคาทุน  ๕.๐๐  ลานบาท :- 
๑๓.๑) MPSC26DA    ๒๘ ธ.ค. ๕๙    ๒๘ ธ.ค. ๖๙        ๕.๐๐     ๔.๒๒%      A+ 

๑๔) หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  ราคาทุน  ๕.๐๐  ลานบาท :- 
๑๔.๑) TU241A    ๑๙ ม.ค. ๖๐    ๑๙ ม.ค. ๖๗        ๕.๐๐     ๓.๕๘%      A+ 
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             ราคาทุน     อัตรา       อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบี้ย    เครดิต 

๑๕) หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ลานบาท :- 
๑๕.๑) SPI242A    ๐๙ ก.พ. ๖๐    ๐๙ ก.พ. ๖๗      ๒๐.๐๐     ๓.๔๔%      AA 

๑๖) หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร  ราคาทุน  ๕๐.๐๐  ลานบาท :- 
๑๖.๑) IVL225A    ๐๔ พ.ค. ๖๐    ๐๔ พ.ค. ๖๕        ๕.๐๐     ๓.๒๔%      AA- 
๑๖.๒) IVL286A    ๐๘ มิ.ย. ๖๑    ๐๘ มิ.ย. ๗๑      ๔๕.๐๐     ๓.๘๓%      AA- 

๑๗) หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  ราคาทุน  ๑๗.๐๐  ลานบาท :- 
๑๗.๑) BEC225A    ๓๑ พ.ค. ๖๐    ๓๑ พ.ค. ๖๕      ๑๗.๐๐     ๓.๑๔%       A 

๑๘) หุนกู บมจ.บรหิารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  ราคาทุน  ๔๔.๐๐  ลานบาท :- 
๑๘.๑) BAM226A    ๒๓ มิ.ย. ๖๐    ๒๓ มิ.ย. ๖๕        ๔.๐๐     ๓.๔๑%      AA- 
๑๘.๒) BAM239A    ๐๘ ก.ย. ๖๐    ๐๘ ก.ย. ๖๖      ๔๐.๐๐     ๓.๔๔%      AA- 

๑๙) หุนกู บมจ.เบทาโกร  ราคาทุน  ๑๐.๐๐  ลานบาท :- 
๑๙.๑) BTG247A    ๒๑ ก.ค. ๖๐    ๒๑ ก.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๓๗%      A 

๒๐) หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  ราคาทุน  ๑๐2.๐๐  ลานบาท :- 
๒๐.๑) SCC248A    ๓๐ ส.ค. ๖๐    ๓๐ ส.ค. ๖๗      ๑๐๐.๐๐     ๒.๙๗%     A+ 
๒๐.๒) SCC224A    ๐๒ เม.ย. ๖๑    ๐๑ เม.ย. ๖๕         ๒.๐๐     ๓.๐๐%     A+ 

๒๑) หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  ราคาทุน  ๑๐.๐๐  ลานบาท :- 
๒๑.๑) BEM249A    ๐๗ ก.ย. ๖๐    ๐๗ ก.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๑๐%      A 

๒๒) หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  ราคาทุน  ๑๐.๐๐  ลานบาท :- 
๒๒.๑) AMATA24OA    ๐๕ ต.ค. ๖๐    ๐๕ ต.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๐๔%      A 

๒๓) หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส  ราคาทุน  ๔๕.๐๐  ลานบาท :- 
๒๓.๑) BTSG27DA    ๒๖ ธ.ค. ๖๐    ๒๖ ธ.ค. ๗๐      ๑๕.๐๐     ๓.๖๕%      A 
๒๓.๒) BTSG239A    ๐๗ ก.ย. ๖๑    ๐๗ ก.ย. ๖๖      ๓๐.๐๐     ๓.๒๕%      A 

๒๔) หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  ราคาทุน  ๖๕.๐๐  ลานบาท :- 
๒๔.๑) TBEV253A    ๑๕ มี.ค. ๖๑    ๒๒ มี.ค. ๖๘      ๕๐.๐๐     ๓.๑๕%     AA 
๒๔.๒) TBEV239A    ๑๙ ก.ย. ๖๑    ๑๙ ก.ย. ๖๖      ๑๕.๐๐     ๓.๓๕%     AA 

๒๕) หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1  ราคาทุน  ๕0.๐๐  ลานบาท :- 
๒๕.๑) BIPA335A    ๓๑ พ.ค. ๖๑    ๓๑ พ.ค. ๗๖      50.๐๐     ๓.๙๕%      A- 

๒๖) หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2  ราคาทุน  ๕0.๐๐  ลานบาท :- 
๒๕.๑) BIPB335A    ๓๑ พ.ค. ๖๑    ๓๑ พ.ค. ๗๖      50.๐๐     ๓.๙๕%      A- 
 

รวมหุนกู               ๙๔๖.๐๐  ลานบาท 
 

๑) พันธบัตร กระทรวงการคลงั ปงบประมาณ ๒๕๖๐  ราคาทุน  ๓๐.๐๐  ลานบาท :- 
๑.๑) SB23DA     ๑๓ ธ.ค. ๕๙    ๑๓ ธ.ค. ๖๖     ๓๐.๐๐      ๒.๕๖%    ไมระบุ 

๒) พันธบัตร ธ.ก.ส. รุนสุขกันเถอะเรา  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ลานบาท :- 
๒.๑) GGSB201A    ๑๒ ม.ค. ๕๘    ๑๒ ม.ค. ๖๓     ๒๐.๐๐      ๓.๘๐%     AAA 
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             ราคาทุน     อัตรา       อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบี้ย    เครดิต 

๓) พันธบัตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ลานบาท :- 
๓.๑) EGAT336A    ๒๙ มิ.ย. ๖๑    ๒๙ มิ.ย. ๗๖     ๒๐.๐๐      ๓.๘๐%     AAA 
 

รวมพันธบัตร       ๗๐.๐๐  ลานบาท 
รวมเงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด       ๑,๐๑๖.๐๐  ลานบาท 
(ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน จํานวน    ๑๔.๐๒  ลานบาท) 
 

เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 

๑) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ราคาทุน ๒๖,๑๑๘,๕๐๐ บาท 
๒) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ราคาทุน       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓) หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด  ราคาทุน    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔) หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด  ราคาทุน       ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมเงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด            ๒๗,๔๑๘,๕๐๐ บาท 
 รวมเงินลงทุน          ๑,๐๔๓,๔๑๘,๕๐๐ บาท 

การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

๓.๗ ดานเงินรับฝาก 

ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนคงเหลือ ดังตอไปนี้ 

๑) เงินรับฝากออมทรัพย   ๕,๑๓๘ บัญชี      ๘๙,๘๖๒,๕๔๐.๓๘ บาท 
๒) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ     ๘๒๖ บัญชี ๑,๑๒๗,๗๖๕,๖๙๖.๙๓ บาท 
๓) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอ่ืน        ๖ บัญชี    ๗๑,๑๕๒.๓๓ บาท 

รวมเงินรับฝาก  ๑,๒๑๗,๖๙๙,๓๘๙.๖๔ บาท 
 

การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนเปนไปตามระเบียบ วาดวยการรับฝากเงิน จํานวนเงินรับ
ฝากคงเหลือเพ่ิมข้ึนจากปกอน ๒๖,๖๒๙,๐๑๒.๑๑ บาท คิดเปนรอยละ ๒.๒๔ ในขณะท่ีปริมาณการรับฝาก
เงินตลอดปลดลงจากปกอน ๙๐,๑๓๐,๕๗๙.๑๒ บาท คิดเปนรอยละ ๒๒.๔๗ 

 

๓.๘ ดานเงินกูยืม 

สหกรณกูยืมเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในรูปแบบ เงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญา
ใชเงินระยะสั้น โดยมีวงเงินกูรวมตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวนเงิน ๕๐๐.๐๐ ลานบาท แบงเปน วงเงินเบิก
เงินเกินบัญชี จํานวน ๘.๐๐ ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น จํานวน ๔๙๒.๐๐ ลานบาท โดยมี
เงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

 
25

รายงานกิจการประจำาปี 2562



บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 ช้ัน 12 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพญ็ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
 

 

 

สหกรณกูยืมเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพในรูปแบบ ตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น โดยมีวงเงินกูตาม
สัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวน ๒๐๐.๐๐ ลานบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณไมมีการใชวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี แตมีการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ระยะสั้น จาํนวน ๓๐๕.๐๐ ลานบาท ประกอบดวย 

๑) ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ๘ ฉบับ จํานวนเงินรวม ๒๐๕.๐๐ ลาน
บาท อายุ ๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๒.๖๐ ตอป 

๒) ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ๒ ฉบับ จํานวนเงินรวม ๑๐๐.๐๐ ลานบาท 
อายุ ๙๐ วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๒.๖๐ ตอป 

การกูยืมเงินดังกลาวอยูภายใตวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ 

๓.๙ ดานการบริหารงานทุน 

สหกรณไดระดมทุนจากสมาชิกโดยการใหสมาชิกซ้ือหุนของสหกรณ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
สหกรณมีทุนท่ีไดรับจากสมาชิก คงเหลือ ๑,๔๕๑,๒๑๑,๒๙๐ บาท และ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
สหกรณมีทุนท่ีไดรับจากสมาชิก คงเหลือ ๑,๕๓๓,๙๑๒,๑๓๐ บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน ๘๒,๗๐๐,๘๔๐ บาท 
คิดเปนรอยละ ๕.๗๐ ซ่ึงการเก็บเงินคาหุน จายคืนเงินคาหุน ในระหวางปเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ
ของสหกรณ 

สหกรณมีทุนสํารองท่ีไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิของแตละปซ่ึงเปนไปตาม พรบ.สหกรณ  ณ วันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ ๑๔๗,๓๔๗,๙๔๗.๒๖ บาท และ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ ๑๕๘,๖๗๔,๒๑๗.๑๒ บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน ๑๑,๓๒๖,๒๖๙.๘๖ บาท 
คิดเปนรอยละ ๗.๖๙ 

สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คงเหลือ 
๒๙,๕๑๑,๕๐๓.๒๙ บาท และ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและ
อ่ืนๆ คงเหลือ ๓๔,๖๓๙,๗๕๓.๙๐ บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน ๕,๑๒๘,๒๕๐.๖๑ บาท คิดเปนรอยละ ๑๗.๓๘ 
โดยไดรับการจัดสรรจากท่ีประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

สหกรณมีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตางระหวางราคา
ยุติธรรม ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กับราคาทุน ณ วันท่ีลงทุน โดยเม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีกําไร
ท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน ๑๖,๒๕๖,๕๐๐ บาท และ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน 
 ๑๖๔,๐๑๗,๖๐๐ บาท ลดลงจากปกอน ๒,๒๓๘,๙๐๐ บาท ท้ังนี้เนื่องมาจากราคายุติธรรมของหุนกูลดลง 
ขณะท่ีในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณลงทุนเพ่ิมข้ึนในหุนกูจํานวน ๓๔๒ ลาน
บาท ระหวางปไมมีการไถถอนกอนกําหนด รวมเงินลงทุนในหุนกูคงเหลือ ๙๔๖.๐๐ ลานบาท สวนพันธบัตร 
มียอดยกมาจากป ๒๕๖๐ จํานวน ๕๘ ลานบาท ครบอายุในป ๒๕๖๑ จํานวน ซ่ึงมีการแสดงรายการถูกตอง
ตามท่ีควร เม่ือเปรียบเทียบกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนตามจํานวนหุนกูท่ีลงทุนในแตละป จะเปนดังนี้  
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บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 ช้ัน 12 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพญ็ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
 

 

 

 

                        กําไรท่ียังไมเกิดข้ึน    
รายการ     ลานบาท   ป ๒๕๖๐ (บาท)       ป ๒๕๖๑ (บาท) เพิ่มข้ึน(ลดลง) (บาท) 

หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๕๗       ๒๐  ๑,๕๔๘,๐๐๐       ๑,๐๔๐,๕๐๐     (๕๐๗,๕๐๐) 
หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๕๘       ๕๐  ๒,๖๓๒,๕๐๐       ๑,๖๗๖,๐๐๐     (๙๕๖,๕๐๐) 
หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๕๙     ๑๘๓  ๕,๓๕๕,๔๐๐       ๓,๙๕๖,๓๐๐  (๑,๓๙๙,๑๐๐) 
หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๖๐     ๓๕๑  ๖,๗๒๐,๖๐๐       ๔,๙๑๐,๕๐๐  (๑,๘๑๐,๑๐๐) 
หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๖๑     ๓๔๒      ๐          ๘๙๒,๓๐๐     ๘๙๒,๓๐๐ 

   รวมหุนกู      ๙๔๖         ๑๖,๒๕๖,๕๐๐     ๑๒,๔๗๕,๖๐๐ (๓,๗๘๐,๙๐๐) 

พันธบัตรท่ีลงทุนในป ๒๕๕๘   ๒๐            ๓๙๔,๐๐๐     ๓๙๔,๐๐๐ 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป ๒๕๕๙   ๓๐            ๕๖๔,๐๐๐     ๕๖๔,๐๐๐ 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป ๒๕๖๑   ๒๐      ๐          ๕๘๔,๐๐๐     ๕๘๔,๐๐๐ 

   รวมพันธบัตร        ๗๐      ๐       ๑,๕๔๒,๐๐๐  ๑,๕๔๒,๐๐๐ 
   รวมหุนกูและพันธบัตร   ๑,๐๑๖        ๑๖,๒๕๖,๕๐๐    ๑๔,๐๑๗,๖๐๐ (๒,๒๓๘,๙๐๐) 

 

จากตารางขางตน กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๕๗ ซ่ึงยังคงถือตอมาในป ๒๕๖๑ 
มีจํานวนลดลง ๕๐๗,๕๐๐ บาท  หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๕๘ มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง ๙๕๖,๕๐๐ บาท  หุน
กูท่ีลงทุนในป ๒๕๕๙ มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง ๑,๓๙๙,๑๐๐ บาท หุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๖๐ มีกําไรท่ียังไม
เกิดข้ึน ลดลง ๑,๘๑๐,๑๐๐ บาท และหุนกูท่ีลงทุนในป ๒๕๖๑ มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน ๘๙๒,๓๐๐ 
บาท รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกู ๑๒,๔๗๕,๖๐๐ บาท ในป ๒๕๖๑ สหกรณไดพิจารณาวาพันธบัตรเปน
เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ๑,๕๔๒,๐๐๐ บาท รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน
ท้ังหมด ๑๔,๐๑๗,๖๐๐ บาท อยางไรก็ตาม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนนี้ ยังไมเกิดข้ึนจริง เนื่องจากสหกรณไมไดนํา
หุนกูและพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหนี้ ซ่ึงเม่ือถือจนครบอายจุะสามารถไถถอนคืนไดในราคาทุน  

 

๔.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ในระหวางปไดเสนอขอบกพรองทางดานการควบคุมภายในบางประการ และติดตามขาวสารการแกไข
ปรับปรุงของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประจําเดือน  ซ่ึงคณะ
กรรมการฯ และฝายจัดการไดทําการแกไขตามขอเสนอแนะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
ปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 (นายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง) 
           ผูตรวจสอบกิจการ 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
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 3.3  รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออก ระหวางป 2561 
   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด  5,206  คน แยกเปน
สมาชิกจํานวน 4,775 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 431 คน  มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และ
สมาชิกท่ีถึงแกกรรม ระหวางป 2561  ดังนี้ 
(1)  สมาชิก 

สมาชกิ 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชกิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4726 2,952 1,774 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 144 59 85 
สมาชิกลาออกและถึงแกกรรม ระหวางป 89 61 28 
สมาชิกโอนยายระหวางป 6 2 4 
คงเหลือสมาชกิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 4,775 2,948 1,827 
 
(2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชกิสมทบ 
จํานวน 
(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

จํานวนสมาชกิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 371 158 213 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 93 35 58 
สมาชิกลาออกระหวางป 33 17 16 
คงเหลือสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 431 176 255 
 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  3.4  รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจําป 2561 
   สมาคม สสอ.รท และสส.ชสอ. ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศและ
ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมท้ังขอบังคับและระเบียบ
ตางๆของสมาคม ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
  2. กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ท่ีออกตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
  3. ขอบังคับของสมาคมฯ ท่ีออกตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 และตาม
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตางๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งตอง
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญและสงนายทะเบียนทองท่ี เพ่ือใหความเห็นชอบและรับจดทะเบียนแกไขหรือ
เพ่ิมเติมขอบังคับ ตามมาตรา 16 วรรค 2 แหงพรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
  4. ระเบียบตางๆของสมาคมท่ีออกตามกฏกระทรวงและประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 
  5. ระเบียบตางๆ ท่ีสมาคมกําหนดขึ้นเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
  พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 “มาตรา 4 การฌาปนกิจสงเคราะห หมายความวา  
กิจการท่ีบุคคลหลายคนตกลงเขารวมกันเพ่ือทําการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ หรือจัดการศพ
และสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีตกลงเขารวมกันนั้น ซึ่งถึงแกความตาย และมิไดประสงค
จะหากําไรหรือรายไดเพ่ือแบงปนกัน ” 
  “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัตินี ้
  สสอ.รท. และ สส.ชสอ. คืออะไรและเพ่ือใคร 
  สสอ.รท. และ สส.ชสอ. คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท่ีตั้งขึ้นเพ่ือเปนสวัสดิการของ
สมาชิกสหกรณ เปนการชวยเหลือสมาชิกในการจัดการศพ ชวยสงเคราะหครอบครัวสมาชิก ชวยเหลือ     
ผูคํ้าประกันไมตองรับภาระชําระหน้ีสหกรณแทน รวมท้ังชวยสหกรณมิใหมีหน้ีเสีย 
  สมาคม สสอ.รท. ไดจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 และ
ไดแกไขขอบังคับในสวนท่ีเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ โดยเปดโอกาสใหคูสมรส บิดา มารดา บุตร รวมถึง   
บุตรบุญธรรมของสมาชิกและเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการท่ีมิไดเปนสมาชิกสหกรณ รวมท้ังผูท่ีเปน
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยสวนราชการอื่นไดมีโอกาสสมัครเปนสมาชิกสมทบของสมาคมดวย 
  1. ในป 2561 สมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ. ไดเปดรับสมัครสมาชิกทุกเดือน                 
ในสวนของศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีผูสมัคร ดังนี้ 

สมาคม สมาชกิสามัญ สมาชกิสมทบ รวม 
สสอ.รท. 17 12 28 
สสอ.ชสอ. 12 1 13 
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  2. จํานวนเงินสงเคราะหลวงหนา คาสมัคร คาบํารุงรายป ท่ีศูนยประสานงานสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด เรียกเก็บจากสมาชิกและโอนใหสมาคม ในป 2561 มีดังนี้ 

สมาคม จํานวนสมาชิกเดิม 
ณ 30 ธค.60 

สมาชิกสมัครใหม 
ในป 2561 

รวม เงินสงเคราะหลวงหนา
โอนใหสมาคม 

สสอ.รท. 1,267 28 1,295 6,161,910 
สส.ชสอ. 441 13 454 2,178,740 
   
  3. จํานวนเงินสงเคราะหครอบครัวท่ีสมาคมสสอ.รท. และสส.ชสอ. จายในป 2561ให
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ที่เสียชีวิต มีดังนี้ 

สมาคม จํานวน
สมาชกิ 

ท่ีเสียชีวิต 

จํานวนเงินท่ี
ทายาทไดรับสุทธิ์ 

จํานวนเงินท่ีศูนย
ประสานงานไดรับ  

หมายเหตุ 

สสอ.รท. 15 8,662,580.29 135,054.38 1. สมาชิกสมาคม สสอ.รท.ท่ีเสียชีวิตใน 

สส.ชสอ. 4 2,310,015.73 48,009.00 เดือนพฤศจิกายน 2561 และธันวาคม 2561 

    จํานวน  5 ราย ทางสมาคมจะจายเงิน 

    สงเคราะหครอบครัวในเดือนมกราคม 2562 

    และกุมภาพันธ 2562 และสมาชิกขอรับคา 

    จัดการศพไปแลว 2 รายๆละ 600,000 บาท 

    2. เงินสงเคราะหครอบครัวท่ีสมาคมจาย 

    ในป 2561 ทายาทสมาชิกบางราย ไดนํามา 

    ชําระหนี้สหกรณ จํานวน 927,037.61 บาท 

    ทําใหสหกรณไมมีหนี้เสียเปนการสรางความ 

    ม่ันคงใหสหกรณ 

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

 

     - คาบํารุงรายป รายละ 10 บาท  จํานวน 28 ราย =  280.00   บาท (รอโอน) 
  3. คาดําเนินการที่สมาคมจัดสรรให (1.5%)        =  135,054.38   บาท 
          รวม          =  148,284.38  บาท 
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สส.ชสอ. 1. สมาชิกเกา 
     เงินคาบํารุงรายปรายละ 10 บาท จํานวน 441 ราย =  4,410.00 บาท 
  2. สมาชิกใหม 
     - คาสมัคร รายละ 10 บาท  จํานวน  13 ราย       =    130.00 บาท   (รอโอน) 
         - คาบาํรุงรายป รายละ 10 บาท จํานวน 13 ราย  = 130.00 บาท   (รอโอน) 
  3. คาดําเนินการท่ีสมาคมจัดสรรให (2%)          =    48,009.00  บาท 
       รวม    =    52,679.00  บาท 
       รวมเปนเงิน =  200,963.38  บาท  
 ในป 2561 ทางศูนยประสานงานไดโอนเงินรายไดในสวนของคาสมัครและคาบํารุงรายป ตั้งแต  
ป 2554-2560 หลังจากหักคาใชจายแลวจํานวน 111,623.20 บาท ใหสหกรณฯ ทําใหสหกรณไดรับเงิน
จากศูนยประสานงานในป 2561  จํานวน 311,766.58 บาท  

รายชื่อสมาชิกท่ีเสียชีวิตตั้งแตเดือนตลุาคม 2560-ตุลาคม 2561 ท่ีไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวจาก
สมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ.แลว 
สสอ.รท.  จํานวน 15 ราย 

 
ลําดับ 

 
ชื่อ-สกลุ 

วดป. 
ท่ีเสียชีวิต 

เงินสงเคราะห
ตามประกาศ 

หักคา
ดําเนินการ4% 

สมาคม 
2.5% 

ศูนย
ประสานงาน 

1.5% 

ทายาท 
ไดรับสุทธิ์ 

สมาค
มจาย
เพ่ิม 

1 นายสํารวย  อินตรา 3 ตค.60 600,000.00 23,984.06 14,990.04 8,994.62 574,870.08  
2 นายสุชิน  โกมล 31 ตค.60 600,000.00 23,984.06 14,990.04 8,994.62 574,870.08  
3 นายอุดร  กัสนุกา 21 พย.60 600,000.00 24,000.00 15,000.00 9,000.00 575,709.70 16.69 
4 นายเฉลิม หอยสกุล 1 มค.61 600,000.00 24,000.00 15,000.00 9,000.00 576,132.70 24.26 
5 นายธวัชชัย  เล็กดี 1 มค.61 600,000.00 24,000.00 15,000.00 9,000.00 579,689.30 167.11 
6 นายนภดล  คนขยัน 28 กพ.61 600,164.07 23,994.81 14,996.76 8,998.05 578,239.67  
7 นายสุริยะ  สงใย 31 มีค.61 600,413.61 24,016.54 15,010.34 9,006.20 578,444.79  
8 นายวิสิทธ์ิ  เรณูนวล 3 เมย.61 600,497.64 24,019.90 15,012.44 9,007.46 578,841.90  
9 น.ส.กานดา อุศุภการี 11 พค.61 600,573.21 24,022.93 15,014.33 9,008.60 578,598.00  
10 นายวิรัชร อินทรประสงค 12 พค.61 600,573.21 24,022.93 15,014.33 9,008.60 579,396.17  
11 นางสุภาพร  ทองจันทร 7 มิย.61 600,480.16 24,019.20 15,012.00 9,007.20 578,146.91  
12 นายสวอง  สุขสมรัมภ 11 กค.61 600,601.60 24,024.06 15,015.04 9,009.02 577,856.44  
13 นายเอกพจน เจรญิศิริวงศธนา 23 กค.61 600,506.14 24,020.24 15,012.65 9,007.59 577,486.40  
14 นางศาสินี  คลายบาง 20 สค.61 600,506.14 24,020.24 15,012.65 9,007.59 577,386.40  
15 นายสมวงษ  จิตรธรรม 9 สค.61 600,401.69 24,016.07 15,010.04 9,006.03 576,911.75  

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ       1. สมาคม ไดโอนเงินสงเคราะหครอบครัวเพ่ิมใหสหกรณเพ่ือจายใหสมาชิกลําดับที ่3,4 และ 5 แลว 
และทางสหกรณไดโอนใหทายาทสมาชิกลําดบัที่ 5 แลว 
      2. สมาชิก สสอ.รท.ที่เสียชีวิตและแจงสมาคมในเดือนพฤศจิกายน 2561 คือ  
นายสมศักดิ์   พุฒซอน และนายสันติ  แฝงสีพล จะไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวประมาณเดือนมกราคม 2562                      
สวนสมาชิกที่เสียชีวิตและแจงสมาคมในเดือนธันวาคม 2561 คือ นางสุชาดา พวงทอง นายสุนทร แกวตีน และนายเดน คําชมพู 
จะไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวประมาณเดือนกุมภาพันธ  2562 
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สส.ชสอ.  จํานวน 4 ราย 

 
ลําดบั 

 
ชื่อ-สกุล 

วดป. 
ที่เสียชีวติ 

เงินสงเคราะห
ตามประกาศ 

หักคาดําเนินการ
2% 

 
สมาคม 2% 

ศูนย
ประสานงาน 

1.5% 

ทายาท 
ไดรับสุทธิ ์

1 นายสํารวย  อินตรา 3 ตค.60 600,164.00 24,006.00 12,003.00 12,003.00 576,495.00 
2 นายธวัชชัย  เล็กดี 1 มค.61 600,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 575,588.86 
3 นายวิสิทธิ์   เรณูนวล 3 เมย.61 600,127.00 24,004.00 12,002.00 12,002.00 579,296.71 
4 นางสุภาพร  ทองจันทร 7 มิย.61 600,219.00 24,008.00 12,004.00 12,004.00 578,635.16 

 ในป 2562 สมาคม สสอ.รท. และสมาคม สส.ชสอ. จะ รับสมาชิกที่อายุตั้งแตบรรลุนิตภาวะจนถึง 56 ป 
(เกิดในป 2506-2507) โดยรับสมัครทุกเดือน ดังรายละเอียดดังนี้ 
สมาคม สสอ.รท. 

รอบที่ 
กําหนดวันรับสมัคร 

(สสอ.รท) 
สมาคมรบัเปนสมาชิก 

อายุผูสมัคร 
(ป) 

เกิดป พ.ศ. 
คาสมัคร/คาบํารุง/ 

เงินสงเคราะห
ลวงหนา (บาท) 

หมายเหตุ 

3/2562 2-30 ม.ค. 2562 1 มีนาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 ผูสมัคร/ศูนยประสานงานตอง
สงใบรับรองแพทยฉบับจริง
และใบรับรองสุขภาพตนเอง
ใหสมาคมกอนวันพิจารณารับ
เปนสมาชิกไมนอยกวา  15 
วัน            

4/2562 1-28 ก.พ. 2562 1 เมษายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
5/2562 4-29 มี.ค. 2562 1 พฤษภาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
6/2562 1-30 เม.ย. 2562 1 มิถุนายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
7/2562 1-31 พ.ค. 2562 1 กรกฎาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
8/2562 3-28 มิ.ย. 2562 1 สิงหาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
9/2562 1-31 ก.ค. 2562 1 กันยายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
10/2562 1-30 ส.ค. 2562 1 ตุลาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
11/2562 2-30 ก.ย. 2562 1 พฤศจิกายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
12/2562 1-31 ต.ค. 2562 1 ธันวาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
1/2563 1-29 พ.ย. 2562 1 มกราคม 2563 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 
2/2563 2-30 ธ.ค. 2562 1 กุมภาพันธ 2563 56 ป 2506 - 2507 4,540.00 

สมาคม สสอ.ชสอ. 

รอบที่ 
กําหนดวันรับสมัคร 

(สส.ชสอ.) 
สมาคมรบัเปนสมาชิก 

อายุผูสมัคร 
(ป) 

เกิดป พ.ศ. 

คาสมัคร/ 
คาบํารุง/ 

เงินสงเคราะห
ลวงหนา (บาท) 

หมายเหตุ 

3/2562 1-31 ม.ค. 2562 1 มีนาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 ผูสมัคร/ศูนยประสานงานตอง
สงใบรับรองแพทยฉบับจริง
และใบรับรองสุขภาพตนเอง
ใหสมาคมกอนวันพิจารณารับ
เปนสมาชิกไมนอยกวา  15 
วัน            

4/2562 1-28 ก.พ. 2562 1 เมษายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
5/2562 1-31 มี.ค. 2562 1 พฤษภาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
6/2562 1-30 เม.ย. 2562 1 มิถุนายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
7/2562 1-31 พ.ค. 2562 1 กรกฎาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
8/2562 1-30 มิ.ย. 2562 1 สิงหาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
9/2562 1-31 ก.ค. 2562 1 กันยายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
10/2562 1-31 ส.ค. 2562 1 ตุลาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
11/2562 1-30 ก.ย. 2562 1 พฤศจิกายน 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
12/2562 1-31 ต.ค. 2562 1 ธันวาคม 2562 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
1/2563 1-30 พ.ย. 2563 1 มกราคม 2563 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 
2/2563 1-31 ธ.ค. 2563 1 กุมภาพันธ 2563 56 ป 2506 - 2507 4,840.00 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 3.5 สมาชิกสหกรณตัวอยาง ประจําป 2561 
นายสมโภชน  กริบกระโทก 
         สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีกิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชุมสมาชิกสหกรณฯ สัญจรมา
เปนเวลาหลายป โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือการเผยแพรขอมูลในดานตางๆ ของสหกรณฯ เพ่ือให
สมาชิกมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณฯ ของเรามากย่ิงขึ้น รวมท้ังยังเปนโอกาสในการแลกเปล่ียน
ในประเด็นตางๆ กับสมาชิก นอกจากนี้ก็เพ่ือรับทราบความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  อันจะนําไปสู
การพิจารณาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของสหกรณฯ ในโอกาสตอไป 
        สําหรับป 2561 คณะอนุกรรมการดานการศึกษาและประชาสัมพันธ ของสหกรณฯ ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจกรรมดังกลาวไดดําเนินการจัดสัมมนาสมาชิกจํานวน 6 ครั้ง โดยจัดสัมมนาในกรุงเทพ
จํานวน 2 ครั้งและตามภูมิภาคตางๆ อีก 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้รวมจํานวนผูรวมการประชุมสัมมนา
จํานวนถึงประมาณ 516 คน          
           ควบคูไปกับการจัดการสัมมนา คณะผูดําเนินการยังเพ่ิมกิจกรรมการเย่ียมเยียนพบปะกับ
สมาชิกเปนรายบุคคลในแตละจังหวัดท่ีจัดการสัมมนาอีกดวย ( นับเปนปท่ี 2 ) โดยปนี้ไดเย่ียมเยียน
สมาชิกใน 4 จังหวัดขางตนคือกระบี ่ระยอง อุดรธานีและนครนายก จํานวนรวมถึง 12 คน ในจํานวนสมาชิก 
12 คน ท่ีคณะผูดําเนินการไดไปเย่ียมเยียนมานั้น คณะผูดําเนินการไดคัดเลือกให นายสังเวียน ไตเมฆ 
และนางปดสา  งามย่ิง  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตัวอยางประจําป 2561  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

 

 

นายสังเวียน ไตเมฆ อายุ 72 ป สมาชิกหมายเลข 4739 
อายุสมาชิก  25 ป เศษ อยูบ านเลขที่  137  ม .3                     
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก อดีตลูกจางประจําของ
สํานักงานประมงจังหวัดนครนายก นายสังเวียน ไตเมฆ 
ในชวงที่ปฏิบัติราชการอยูในกรมประมงมีความวิริยะ
อุตสาหะเปนอยางมาก ไดรับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา
และผูรวมงานมาโดยตลอด  ในดานของการเปนสมาชิก
สหกรณนับวาเปนสมาชิกที่ดี มีวินัยในการดําเนินชีวิต
เปนอยางยิ่ง มีความประหยัด อดออม ครอบครัวมีความ
อบอุน อยูอยางพอเพียงมาโดยตลอด  แมจะกูเงินจาก
สหกรณไมบอยนัก แตก็ใหความสนใจมารวมกิจกรรม
การประชุมใหญสามัญประจําปที่กรมประมงเปนประจํา
ทุกปทุกป ปจจุบันหลังจากเกษียณอายุราชการมาแลวก็
ไมไดกูเงินอีกเลย  หลังจากเกษียณแลวไมมีหนี้สินวาจะ
กับสหกรณฯ สถาบันการเงินหรือที่แหงใดนับเปนตัวอยาง
ของการเปนสมาชิกสหกรณฯ และตัวอยางในการดําเนิน
ชีวิตที่ดีเปนอยางยิ่ง 

                   

 

           

นางปดสา งามย่ิง อายุ 61 ปเศษ สมาชิกหมายเลข 3063  
อายุสมาชิก 29 ปเศษ อยูบานเลขที่  99/39  ม.4        
ต.หนองขอนกวาง อ.เมือง จ.อุดรธานี  อดีตเปนประมง
อําเภอเพ็ญ (เจาพนักงานประมงอาวุโส) ของสํานักงาน
ประมงจังหวัดอุดรธานี นางปดสา งามยิ่งเปนอีกทาน
หนึ่งที่ในชวงปฏิบัติราชการอยูในกรมประมง  มีความวิริยะ
อุตสาหะเปนอยางมาก ไดรับคําชมเชย จากผูบังคับบัญชา
และผูรวมงานมาโดยตลอดเชนกัน  ในดานของการเปน
สมาชิกสหกรณนับวาเปนสมาชิกที่ดี มีวินัยในการดําเนิน
ชีวิตเปนอยางยิ่ง มีความประหยัด อดออม ครอบครัว     
มีความอบอุน อยูอยางพอเพียงมาโดยตลอด  แมจะกู
เงินจากสหกรณหลายคร้ัง แตก็เปนไปเพื่อการสราง
ครอบครัวและเพื่ อการ ศึกษาของบุตรทั้ ง  2 คน       
ทานปดสา ลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุราชการ
ปเศษ โดยไดมี เคลียรหนี้สินกับสหกรณฯ จนหมด 
ปจจุบันหลังจากเกษียณอายุราชการมาแลวก็ไมไดกูเงิน
อีกเลย ทั้งจากสหกรณฯ หรือสถาบันการเงินหรือแหลง
ทุนใดๆ   มีบาน ที่ดิน รถยนตฯ เปนของตนเอง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี นับเปนตัวอยางของการเปนสมาชิกสหกรณฯ 
และตัวอยางในการดําเนินชีวิตที่ดีเปนอยางยิ่งเชนกัน 

         จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

 

33
รายงานกิจการประจำาปี 2562



                  

 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสด ประจําป 2561 
ผูสอบบัญชี  
   ตามที่สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากดั  ไดคัดเลือกและวาจาง                             
นางชวลิต ศาสนนันทน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 1594  จากหางหุนสวนจํากัด ธนสารการบัญชี
และคณะเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2561  นั้น 
   ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561  ตอท่ีประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561  ซึ่งในปนี้สหกรณฯ มี 
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน 862,291,032.01 บาท 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,523,706,512.88 บาท 
           รวมสินทรัพย 3,385,997,544.89 บาท 
หน้ีสิน    
 หนี้สินหมุนเวียน 1,524,508,652.31 บาท 
 หนี้สินไมหมุนเวียน 10,707,490.00 บาท 
            รวมหน้ีสิน 1,535,216,142.31 บาท 
 ทุนของสหกรณ 1,850,781,402.58 บาท 
            รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 3,385,997,544.80 บาท 
 
   ผลการดําเนินงานของสหกรณในป 2561  มีรายได  170,600,798.36  บาท มี
คาใชจายดอกเบี้ยและคาใชจายในการดําเนินงาน  61,063,096.80 บาท และมีกําไรสุทธิ 109,537,701.56 บาท                          
(ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                     
งบกระแสเงนิสด  ประจําป 2561 
 
มติท่ีประชุม    อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2561 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 
เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมงจํากัด  ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงิน   ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561     งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสด สาํหรับปสิน้สุดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561  ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด สําหรับปสิน้สุดวนัเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ

รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑใน

การแสดงความเห็นของขาพเจา 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ

ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาพิจารณาวาไมมีเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบที่ตอง

สื่อสารในรายงานของขาพเจา 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินเหลานีโ้ดยถูกตอง
ตามที่ควรตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจาํเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงนิ ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสาํคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 
ในการจัดทํางบการเงิน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

สหกรณในการดําเนินงานตอเนือ่ง การเปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีทีม่ีเร่ืองดังกลาว และการ
ใชเกณฑการบัญชสีําหรับการดาํเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ
หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความ

เชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชแีละระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา  

รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช งบ

การเงินจากการใชงบการเงินเหลานี ้

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ (ถามี) ในระบบการ

ควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาพิจาณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ

ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันเพื่อกําหนดเปน “เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ” ซึ่งถามี ขาพเจาจะ

อธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอ

สาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา 

เพราะการกระทําดังกลาว สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่

ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

     ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาไดใชดุลย

พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของสหกรณ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีค่ณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ  
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับ

เหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณใน

การดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองให

ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการ

เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ

สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยถูกตองตามที่ควร 

     ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได

วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน

ซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

        ลายมือชื่อ         
                       (นางสาวชวลิต ศาสนนนัทน) 

                                                                               ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 1594 
     
 
66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
วันที ่ 15 มกราคม  2562 
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หนังสือรับรองของสหกรณ 

       15  มกราคม 2562 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด 

 ตามท่ีทานไดรับการแตงตั้งโดยท่ีประชุมใหญใหมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2561  ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงิน
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอง
ตามท่ีควร และไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด นั้น 
 ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควรจะ
เปนดังตอไปนี้ 
 1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลวคือ 
  2.1 บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 
 3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใด ๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญ            
ตองบการเงิน 
 4. สหกรณฯ ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
ขอบังคับหรือกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา          
ซ่ึงควรจะไดนํามาพิจารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
 5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
 6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระ
ผูกพันธและขอผูกมัดใดๆ ในทรัพยสินของสหกรณเวนแตท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตาง ๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
 8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองนํามาปรับปรุงงบการเงินและเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก  

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                    (นายอดิศร  พรอมเทพ) 
                        ประธานกรรมการ 
              สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
                
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์  เขตสมุทร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ป2561 ป2560

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 61,492,799.51 56,944,790.77 

เงินฝากสหกรณอื่น 3 510,159,896.68         480,170,120.01         

เงินใหกูยืมระยะสั้น 5 281,303,665.50         280,186,220.00         

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 257,862.00              368,772.00              

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7 9,076,808.32            5,441,027.01            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 862,291,032.01 823,110,929.79 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 1,057,436,100.00      705,675,000.00         

เงินใหกูยืมระยะยาว 5 1,459,747,975.03      1,570,030,463.49      

ลูกหนี้ระยะยาว 6 4,999,626.24            5,915,437.05            

เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 213,711.61 293,970.04 

สิทธิการใชประโยชนในอาคารระหวางกอสราง 1,290,000.00 - 

เงินประกัน 19,100.00                19,100.00                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,523,706,512.88 2,281,933,970.58 

รวมสินทรัพย 3,385,997,544.89 3,105,044,900.37 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย
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ป 2561 ป 2560

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 8 305,000,000.00 145,000,000.00 

เงินรับฝาก 9 1,217,699,389.64     1,191,070,377.53   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10 1,809,262.67           2,626,820.21         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,524,508,652.31 1,338,697,197.74 

หนี้สินไมหมุนเวียน

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 10,707,490.00 10,931,790.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,707,490.00 10,931,790.00 

รวมหนี้สิน 1,535,216,142.31 1,349,628,987.74 

ทุนของสหกรณ

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ  10.00  บาท) 1,533,912,130.00 1,451,211,290.00

ทุนสํารอง 158,674,217.12 147,347,947.26

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 11 34,639,753.90         29,511,503.29       

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 12 14,017,600.00         16,256,500.00       

กําไรสุทธิประจําป 109,537,701.56       111,088,672.08      

รวมทุนของสหกรณ 1,850,781,402.58 1,755,415,912.63 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,385,997,544.89 3,105,044,900.37 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

(นายอดิศร  พรอมเทพ)

(นายสุธรรม  ลิ่มพานิช)

วันที่ 15 มกราคม 2562

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและทุนของสหกรณ
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บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 120,996,896.19 71.07 129,522,630.07 77.22

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 18,196,009.31 10.69 20,665,773.51 12.32

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 31,061,376.28 18.24 17,537,034.05 10.46

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 170,254,281.78 100.00 167,725,437.63 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 32,230,098.98 18.93 33,160,264.65 19.77

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 7,986,735.32 4.69 3,294,816.11 1.96

ดอกเบี้ยจาย-ชส.ธนกิจไทยไถถอนกอนครบกําหนด 0.00 0.00 3,045,260.23 1.82

รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 40,216,834.30 23.62 39,500,340.99 21.73

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 130,037,447.48 76.38 128,225,096.64 76.45

บวก รายไดอื่น

คาธรรมเนียมแรกเขา 14,400.00 0.01 15,900.00 0.01

คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ 9,300.00 0.01 6,900.00 0.00

คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจฯ 311,766.58 0.18 334,278.14 0.20

รายไดอื่น 11,050.00 0.01 39,901.02 0.02

รวมรายไดอื่น 346,516.58 0.20 396,979.16 0.24

หัก   คาใชจายดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

เงินเดือนและคาจาง 5,839,944.40 3.43 5,547,764.37 3.31

คาบําเหน็จเจาหนาที่ 1,014,290.00 0.60 1,047,440.00 0.62

เงินชดเชยเจาหนาที่ลาออก 0.00 0.00 427,100.00 0.00

คาครองชีพ 72,000.00 0.04 74,000.00 0.04

คาประกันสังคม 133,744.44 0.01 126,212.50 0.08

คาสวัสดิการเจาหนาที่ 60,000.00 0.04 60,000.00 0.04

คาการศึกษาบุตร 50,000.00 0.03 25,000.00 0.01

คารักษาพยาบาล (ครอบครัว) 167,335.00 0.10 116,503.90 0.07

คาตรวจสุขภาพประจําป 0.00 0.00 2,530.00 0.00

คาลวงเวลา 300,520.00 0.18 224,530.00 0.13

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

ป 2560

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561

ป 2561
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561

บาท % บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 131,758.71 0.08 146,778.64 0.09

คาดูแลรักษาครุภัณฑ 150,133.29 0.09 143,350.81 0.07

คาไฟฟา 187,459.11 0.11 155,678.32 0.09

คาโทรศัพท 47,075.30 0.03 44,731.86 0.03

คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 11,197.00 0.01 42,580.80 0.03

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 6,185,000.00 3.63 3,000,000.00 1.79

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 280,600.00 0.16 268,400.00 0.16

คารับรอง 48,412.00 0.03 24,781.50 0.01

คาใชจายในการเลือกตั้ง 130,000.00 0.08 176,800.00 0.11

คาใชจายในการประชุมใหญ 3,611,522.00 2.12 3,649,977.00 2.18

คาไปรษณียากร 132,653.00 0.08 106,654.00 0.06

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 134,880.32 0.08 64,542.80 0.04

คาธรรมเนียมธนาคาร 31,911.00 0.02 31,263.55 0.02

คาบริการรับ - สงเงินสด 121,500.00 0.07 121,000.00 0.07

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ 558,000.00 0.33 543,785.56 0.32

คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 75,700.00 0.04 81,100.00 0.05

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00 0.05 80,000.00 0.05

คาตรวจสอบกิจการ 80,000.00 0.05 80,000.00 0.05

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 174,588.39 0.10 202,797.45 0.12

คาของใชสํานักงาน 280,556.00 0.16 176,362.91 0.11

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 246,454.00 0.14 206,657.26 0.12

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 1,815.79 0.00 1,815.79 0.00

คาอบรมและสัมมนา 379,228.30 0.22 429,447.51 0.26

คาใชจายศูนยประสานงานณป. 50,885.50 0.03 0.00 0.00

คาใชจายอื่น ๆ 67,098.95 0.04 103,817.19 0.06

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 20,846,262.50 12.17 17,533,403.72 8.78

กําไรสุทธิ 109,537,701.56 64.34 111,088,672.08 66.23

ป 2560ป 2561
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บาท % บาท %

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 120,996,896.19 71.07 129,522,630.07 77.22

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 176,426.31 0.10 157,456.38 0.09

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 18,019,684.84 10.58 20,150,180.14 12.01

รวมดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก 139,193,007.34 81.76 149,830,266.59 89.33

รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 2,258,547.94 1.33 1,531,383.57 0.91

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

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปตท. 200,000.00 0.12 200,547.94 0.12

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ช.การชาง 1,615,454.78 0.95 1,057,131.49 0.63

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 2,043,013.71 1.20 633,731.51 0.38

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.การบินไทย 756,000.01 0.44 758,071.23 0.45

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 3,660,999.91 2.15 3,432,249.32 2.05

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 612,673.98 0.36 482,000.00 0.29

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 155,000.01 0.09 155,424.67 0.09

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 1,012,126.02 0.59 1,026,323.28 0.61

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 387,000.00 0.23 388,060.28 0.23

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 1,845,743.02 1.08 1,633,465.21 0.97

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

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 179,490.42 0.11 169,682.20 0.10

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 689,884.93 0.41 612,602.74 0.37

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 1,139,880.85 0.67 106,964.39 0.06

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 535,262.46 0.31 312,967.68 0.19

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 1,512,400.00 0.89 505,284.38 0.30

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบทาโกร 337,000.00 0.20 151,419.18 0.09

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 310,849.32 0.18 97,671.23 0.06

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 3,015,041.10 1.77 1,008,986.30 0.60

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 304,832.88 0.18 72,460.27 0.04

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 857,363.01 0.50 9,000.00 0.01

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1,372,972.60 0.81 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 1,163,356.16 0.68 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 1,163,356.16 0.68 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล 959,999.95 0.56 778,652.00 0.46

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร ธกส. 759,999.99 0.45 759,999.99 0.45

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 363,846.57 0.21 0.00 0.00

ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ. 1,384,280.50 0.81 1,514,873.00 0.90

ผลตอบแทนจากการถือหุน ชส.ธนกิจไทย 20,000.00 0.01 50,000.00 0.03

รวมผลตอบแทนจากการลงทุน 31,061,376.28 18.24 17,895,171.04 10.67

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 170,254,281.78 100.00 167,725,437.63 100.00

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ป 2561 ป 2560
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง

- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย

จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม

- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน

สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดง

รายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น

- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน

- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน

- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได 

การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท  

ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงินสด 2,598.77 2,130.13

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 51,587.75 8,194.00

ออมทรัพย 61,438,612.99 56,934,466.64

รวม 61,492,799.51 56,944,790.77

3. เงินฝากสหกรณอื่น  ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน 49,532.58 59,873.03

เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 10,364.10 10,246.98

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 290,000,000.00 250,000,000.00

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

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

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 80,000,000.00 90,000,000.00

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 90,000,000.00 90,000,000.00

รวม 510,159,896.68 480,170,120.01

- เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 59,896.68 บาท และเงินฝากประเภทประจํา

จํานวน  510,100,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561

4. เงินลงทุน  ประกอบดวย

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

- พันธบัตรรัฐบาล 30,564,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00

- พันธบัตร ธกส. 20,394,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00

- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20,584,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 61,847,000.00 60,000,000.00 62,485,000.00 60,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยคม 5,247,500.00 5,000,000.00 5,367,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปตท. 5,207,000.00 5,000,000.00 5,374,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 99,774,000.00 100,000,000.00 20,429,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ช.การชาง 44,880,000.00 45,000,000.00 45,247,500.00 45,000,000.00

- หุนกู บมจ.การบินไทย 20,550,500.00 20,000,000.00 20,504,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 102,972,500.00 100,000,000.00 104,838,500.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 20,099,000.00 20,000,000.00 20,228,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 4,974,500.00 5,000,000.00 4,997,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 40,414,000.00 40,000,000.00 20,424,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 10,165,000.00 10,000,000.00 9,955,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 54,072,800.00 53,000,000.00 54,668,900.00 53,000,000.00

- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล 5,344,000.00 5,000,000.00 5,301,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 5,124,500.00 5,000,000.00 5,226,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 20,414,000.00 20,000,000.00 20,708,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 51,276,500.00 50,000,000.00 5,137,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 17,035,700.00 17,000,000.00 17,255,000.00 17,000,000.00

- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 44,696,800.00 44,000,000.00 44,505,600.00 44,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบทาโกร 10,125,000.00 10,000,000.00 10,328,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 104,612,800.00 102,000,000.00 102,070,000.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 9,969,000.00 10,000,000.00 10,127,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 9,789,000.00 10,000,000.00 10,030,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 45,420,000.00 45,000,000.00 15,049,500.00 15,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 63,819,500.00 65,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 50,310,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 50,335,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00

รวม 1,030,017,600.00 1,016,000,000.00 620,256,500.00 604,000,000.00

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 14,017,600.00 16,256,500.00

รวม 1,030,017,600.00 620,256,500.00

บาท

ป  2560ป  2561

บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- พันธบัตรรัฐบาล 0.00 38,000,000.00

- พันธบัตร ธกส. 0.00 20,000,000.00

- 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 85,418,500.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,057,436,100.00 705,675,000.00

ขอผูกพัน

1) หุนกูที่ระบุวาผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกําหนดไถถอนได

1. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล ออกวันที่ 30 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2565 จํานวน 10.00 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 26 พ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดป 2567 จํานวน 20.00 ลานบาท

3. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 03 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 15.00 ลานบาท

4. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ ออกวันที่ 10 พ.ย. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2569 จํานวน 10.00 ลานบาท

5. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร ออกวันที่ 08 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 23.00 ลานบาท

6. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพณิชย ออกวันที่ 08 ก.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2566 จํานวน 40.00 ลานบาท

7. หุนกู บมจ.บีทีเอสกรุปโฮลดิ้งส ออกวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2570 จํานวน 15.00 ลานบาท

8. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ออกวันที่ 15 ม.ีค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 50.00 ลานบาท

2) หุนกูที่กําหนดการทยอยคืนเงินตนเปนรายปจนครบอายุ

1. หุนกู บมจ.บ.ีกริม. บีไอพี เพาเวอร 1 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 50.00 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.บ.ีกริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 50.00 ลานบาท

3) เงินลงทุน จํานวน 541.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น 

จํานวน 492.00 ลานบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รวมวงเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 500.00 ลานบาท

1. พันธบัตร ธกส.  จํานวน 20.00 ลานบาท 12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  จํานวน 5.00 ลานบาท  

2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 50.00 ลานบาท 13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส  จํานวน 50.00 ลานบาท  

3. หุนกู บมจ.ไทยคม  จํานวน 5.00 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 4.00 ลานบาท  

4. หุนกู บมจ.ปตท.  จํานวน 5.00 บาท 15. หุนกู บมจ.เบทาโกร  จํานวน 10.00 ลานบาท  

5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 20.00 ลานบาท 16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  จํานวน 102.00 ลานบาท  

6. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 5.00 บาท 17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  จํานวน 10.00 ลานบาท  

7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวน 50.00 ลานบาท  18. หุนกู บมจ.ช.การชาง  จํานวน 30.00 ลานบาท  

8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  จํานวน 20.00 ลานบาท  19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  จํานวน 10.00 ลานบาท  

9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  จํานวน 20.00 ลานบาท  20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 20.00 ลานบาท

10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํานวน 10.00 ลานบาท  21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 50.00 ลานบาท

11. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 30.00 ลานบาท  22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 15.00 ลานบาท

ป  2561 ป  2560

บาท บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย
  ขอผูกพัน (ตอ)

4) เงินลงทุน จํานวน 200.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

1. พันธบัตรรัฐบาล  จํานวน 30.00 ลานบาท 5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล  จํานวน 5.00 บาท 

2. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 15.00 บาท 6. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํานวน 20.00 ลานบาท  

3. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวน 50.00 ลานบาท  7. หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  จํานวน 17.00 ลานบาท  

4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 23.00 ลานบาท  8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 40.00 ลานบาท  

5) เงินลงทุนในหุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํานวน 5.00 ลานบาท ครบกําหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ วันที่ซื้อ หุนกูไดรับ

การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A- ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือการลงทุน

อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 โดย ณ วันสิ้นป หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือลดลงอยูในระดับ BBB+

5. เงินใหกูยืม  ประกอบดวย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 29,531,970.00 0.00 25,119,319.25 0.00

ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ 3,877,430.00 1,538,124.25 10,652,367.50 5,742,613.75

ลูกหนี้เงินกูสามัญ 247,668,062.75 1,456,779,105.39 244,414,533.25 1,564,287,849.74

ลูกหนี้เงินกูออมสิน 216,822.75 1,430,745.39 0.00 0.00

ลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห 9,380.00 0.00 0.00 0.00

เงินใหกูยืม - สุทธิ 281,303,665.50 1,459,747,975.03 280,186,220.00 1,570,030,463.49

6. ลูกหนี้อื่น  ประกอบดวย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้อื่น 257,862.00 4,999,626.24 368,772.00 5,915,437.05

รวม 257,862.00 4,999,626.24 368,772.00 5,915,437.05

7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ 143,238.00 67,640.00

ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ 403,983.56 446,115.07

ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ 1,204,466.30 603,465.09

ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ 7,225,120.46 4,263,806.85

คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา 100,000.00 60,000.00

รวม 9,076,808.32 5,441,027.01

บาท

ป  2560

บาท

ป  2560ป  2561

บาท

ป  2561

บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561

8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น    ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 205,000,000.00 80,000,000.00

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 100,000,000.00 65,000,000.00

รวม 305,000,000.00 145,000,000.00

ในป 2561

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

โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไมมียอดคงเหลือ

2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 205.00 ลานบาท ประกอบดวย

- เลขที่ 134/2560 วันที่ออกตั๋ว 12 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 11 ม.ค. 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 12  ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 11 ม.ค. 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 19  ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 18 ม.ค. 2562 จํานวน 30.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว  9 พ.ย. 2561 วันครบกําหนด 8 ก.พ. 2562 จํานวน 35.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 16 พ.ย. 2561 วันครบกําหนด 15 ก.พ 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 21 พ.ย. 2561 วันครบกําหนด 21 ก.พ 2562 จํานวน 30.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 19 ธ.ค. 2561 วันครบกําหนด 19 ม.ีค. 2562 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 155/2560 วันที่ออกตั๋ว 21 ธ.ค. 2561 วันครบกําหนด 19 ม.ีค. 2562 จํานวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 510.45 ลานบาท ประกอบดวย

1. พันธบัตร ธกส.  จํานวน 20.00 ลานบาท 12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  จํานวน 4.75 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 47.50 ลานบาท 13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส  จํานวน 47.50 ลานบาท 

3. หุนกู บมจ.ไทยคม  จํานวน 4.50 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 3.80 ลานบาท 

4. หุนกู บมจ.ปตท.  จํานวน 4.75 ลานบาท 15. หุนกู บมจ.เบทาโกร  จํานวน 9.50 ลานบาท

5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 18.00 ลานบาท 16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  จํานวน 96.90 ลานบาท 

6. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 4.75 ลานบาท 17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  จํานวน 9.50 ลานบาท  

7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวน 45.75 ลานบาท 18. หุนกู บมจ.ช.การชาง  จํานวน 27.00 ลานบาท

8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  จํานวน 19.00 ลานบาท 19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  จํานวน 9.50 ลานบาท  

9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  จํานวน 19.00 ลานบาท  20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 19.00 ลานบาท

10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํานวน 9.50 ลานบาท 21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 47.50 ลานบาท

11 .หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 28.50 ลานบาท 22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 14.25 ลานบาท

3) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  วงเงิน 200.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 100.00 ลานบาท ประกอบดวย

- เลขที่ 134/2560 วันที่ออกตั๋ว 26 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 25 ม.ค. 2562 จํานวน 50.00  ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

- เลขที่ 134/2560 วันที่ออกตั๋ว 26 ต.ค. 2561 วันครบกําหนด 25 ม.ค. 2562 จํานวน 50.00  ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.60 ตอป 

จํานวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 200.00 ลานบาท ประกอบดวย

1. พันธบัตรรัฐบาล  จํานวน 30.00 ลานบาท 5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล  จํานวน 5.00 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 15.00 ลานบาท 6. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํานวน 20.00 ลานบาท

3. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวนเงิน 50.00 ลานบาท 7. หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  จํานวน 17.00 ลานบาท   

4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 23.00 ลานบาท 8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 40.00 ลานบาท   
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561

9. เงินรับฝาก   ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย 1,127,765,696.93 97,763,426.33

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 89,862,540.38 1,093,225,543.07

รวม 1,217,628,237.31 1,190,988,969.40

เงินรับฝาก - สหกรณอื่น

เงินรับฝากออมทรัพย 71,152.33 81,408.13

รวมเงินรับฝาก 1,217,699,389.64 1,191,070,377.53

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงินปนผลคางจาย 1,553.50 0.00

เงินรอจายคืน 1,374,363.94 1,956,930.39

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 35,808.00 17,211.71

เงินประกันสังคมคางจาย 11,994.00 9,600.00

คาใชจายคางจาย 94,213.83 455,684.00

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 90,000.00 80,000.00

คาตรวจสอบกิจการคางจาย 80,000.00 80,000.00

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) 121,329.40 27,394.11

รวม 1,809,262.67 2,626,820.21

11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 11,415,700.00 5,853,200.00

ทุนสาธารณประโยชน 6,037,071.25 6,471,320.64

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 8,286,982.65 8,186,982.65

ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน 8,900,000.00 9,000,000.00
รวม 34,639,753.90 29,511,503.29

12. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

ยอดยกมาตนงวด 16,256,500.00 216,000.00

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด (2,238,900.00) 16,040,500.00

ยอดคงเหลือปลายงวด 14,017,600.00 16,256,500.00

13.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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ป 2561 ป 2560

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 109,537,701.56      111,088,672.08       

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 131,758.71            146,978.64            

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,014,290.00          1,047,440.00          

คาใชจายคางจาย 276,207.83            625,284.00            

คาใชจายจายลวงหนา 60,000.00              100,000.00            

รายไดคางรับ (8,833,570.32)         (5,313,387.01)         

คาวัสดุสํานักงานใชไป 67,640.00              72,290.00              

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 102,254,027.78      107,767,277.71       

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน (92,264,189.00)       (76,350,914.00)       

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน 87,851,538.25        72,305,828.25        

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ (966,209,278.64)      (1,041,990,823.00)   

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ 1,074,572,491.72    1,172,166,772.00    

เงินสดจายลูกหนี้อื่น -                       (6,577,566.84)         

เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น 6,241,201.44          4,237,114.11          

เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน (143,238.00)           (67,640.00)             

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา (100,000.00)           (60,000.00)             

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาใชจายคางจาย (625,284.00)           (159,719.00)            

เงินสดรับรายไดคางรับ 5,313,387.01          4,629,630.20          

เงินรอจายคืน (465,163.80)           1,732,137.60          

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) 93,935.29              5,605.00                

ภาษีหัก ณ ที่จาย 18,596.29              3,620.43                

เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ (1,238,590.00)         -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 215,299,434.34      237,641,322.46       

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561
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ป 2561 ป 2560

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อพันธบัตร (20,000,000.00)       (30,000,000.00)       

เงินสดรับจากพันธบัตร 8,000,000.00          -                       

เงินสดจายซื้อหุนกู (342,000,000.00)      (451,000,000.00)      

เงินสดรับจากหุนกู -                       115,000,000.00       

เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารระหวางสราง (1,190,000.00)         -                       

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (51,500.28)             (74,529.00)             

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (355,241,500.28)      (366,074,529.00)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูยืม 1,350,000,000.00    515,000,000.00       

เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม (1,190,000,000.00)   (455,000,000.00)      

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 310,898,155.60      401,028,734.72       

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (284,269,143.49)      (427,865,231.71)      

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00)             (10,000.00)             

เงินสดจายเงินปนผล (71,950,663.75)       (72,539,292.25)       

เงินสดจายเฉลี่ยคืน (17,951,303.50)       (17,595,047.91)       

เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (2,299,535.51)         (2,201,725.00)         

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 105,782,010.00      103,682,090.00       

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (23,081,170.00)       (24,980,550.00)       

เงินสดจายสมทบสรางอาคาร (100,000.00)           -                       

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (540,998.00)           (1,267,348.75)         

เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว (1,977,500.00)         (3,680,000.00)         

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 174,479,851.35      14,571,629.10        

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 34,537,785.41        (113,861,577.44)      

เงินสด ณ วันตนป 537,114,910.78      650,976,488.22       

เงินสด ณ วันสิ้นป 571,652,696.19      537,114,910.78       
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                     4.2  การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561

ผูจัดการ

                           สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  มีกําไรสุทธิประจําป 2561 เปนเงิน 109,537,701.56 บาท 

และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2561  ดังนี้

รายการ 2560 2561

1. ทุนสํารอง (ไมนอยกวา 10% ของกําไรสุทธ)ิ 11,108,867.21 10.00  10,960,544.89 10.00  

2. คาบํารุงสันนิบาต 30,000.00          0.03   30,000.00          0.03    

(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน  30,000 บาท)

3. เงินปนผล   5.15 71,952,217.25    64.77  5.00 73,895,531.75     67.46  

4. เงินเฉลี่ยคืน  14.00 17,951,303.50    16.16  13.00 15,555,766.50     14.20  

5. โบนัส เจาหนาที่และกรรมการ 2,299,535.51 2.07   2,175,858.42 1.99    

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 100,000.00        0.09   10,000.00          0.01    

(ไมเกิน 2 %  ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)

7. ทุนสาธารณประโยชน 106,748.61        0.09   10,000.00          0.01    

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

8. สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 7,540,000.00      6.79 6,900,000.00      6.30

 (ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

9. ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน -                   -                   

(ไมเกิน 5% ของกําไรสุทธ)ิ

รวม 111,088,672.08 100.00 109,537,701.56  100.00

                             จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม               อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ตามที่เสนอ

52
รายงานกิจการประจำาปี 2562



                  

 
 

 
 
 4.3  พิจารณาอนุมัติใชเงินปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหม 

ผูจัดการ 
   ดวยสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   มีเงินสมทบสรางอาคารจํานวน 
9,000,000 บาท และในป 2561 ท่ีประชุมไดอนุมัติงบจํานวน 6,000,000 บาท  เพ่ือปรับปรุงอาคารใช
เปนสํานักงานตามวัตถุประสงค  สหกรณฯ มีความจําเปนขอใชเงินสวนที่เหลือจํานวน 3,000,000 บาท 
 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบและอนุมตัิใหใชเงนิจํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)                          
สวนที่เหลือเพ่ือใชสําหรบัปรับปรงุอาคารสํานักงานสหกรณใหมไดตามเสนอ 
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                                                      4.4   แผนงานและงบประมาณการรายไดรายจาย ประจําป 2562

ผูจัดการ

แผนงาน

แผนงาน ผลงาน ป 2562

1.  ทุนเรือนหุน 1,500,000,000.00  1,533,912,130.00 1,600,000,000.00 

2.  เงินรับฝากจากสมาชิก 1,200,000,000.00  1,217,699,389.64 1,250,000,000.00 

3 . เงินใหกูแกสมาชิก 2,000,000,000.00  1,746,309,128.77 1,800,000,000.00 

4.  การลงทุน/ เงินฝาก 1,000,000,000.00  1,553,518,500.00 1,200,000,000.00 

ป 2562

แผน ผล แผน

1. ประมาณการรายได

1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 133,546,000.00    120,996,896.19   121,500,000.00    - จากเงินใหสมาชิกกู

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก- ธนาคาร 200,000.00          176,426.31         180,000.00          - ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

                        - สหกรณอื่น 18,019,583.00     17,820,000.00        และดอกเบี้ยเงินฝากสกหรณอื่น

    3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 37,000,000.00      31,061,376.28     36,000,000.00      - จากพันธบัตร ,หุนกู การถือหุน

    4. คาธรรมเนียมแรกเขา 20,000.00            23,700.00           20,000.00           - สมาชิกและสมาชิกสมทบเขาใหม

    5. รายไดอื่นๆ 15,000.00            11,050.00           15,000.00           - รายไดคาปรับ ฯลฯ

    6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป. 150,000.00          311,766.58         150,000.00          - เปนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณฯ

รวมรายได 170,931,000.00   170,600,798.36  175,685,000.00  

2. ประมาณการรายจาย

    1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 35,000,000.00      32,230,098.98     35,000,000.00     

    2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 4,000,000.00       7,986,735.32       7,000,000.00      

    3. คาใชจายในการบริหาร 19,786,000.00      14,659,446.71     19,984,000.00     

     4. เงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสี 6,140,000.00       6,185,000.00       3,691,000.00      

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

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

กําไรสุทธิประมาณ 106,000,000.00   109,537,701.56  110,000,000.00  

                              

                                       จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2562             

มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได-รายจายประจําป 2562 ตามที่เสนอ

ป 2561

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2562

ป 2561

ประมาณการรายได -  รายจาย ประจําป 2562

รายการ หมายเหตุ

รายการ หมายเหตุ
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ขอตั้งป 2561 จายจริงป 2561 ขอตั้งป 2562 เหตุผลและความจําเปน

1 เงินเดือนและคาจาง

1.1 เงินเดือนและคาจาง 7,000,000.00       5,911,944.40     6,500,000.00       - เงินเดือนเจาหนาที่ 16 คน , คาครองชีพเจาหนาที่ 16 คน

1.2 เงินชดเชยคาจาง 875,000.00         - 920,000.00         - เงินชดเชยคาจางเงินเดือนตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ

1.3 คาประกันสังคม 200,000.00         133,744.44        150,000.00         - เงินประกันสังคมของเจาหนาที่ 16 คน  ตาม พรบ.แรงงานและ

   สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป

1.4 คาบําเหน็จเจาหนาที่ 1,400,000.00       1,014,290.00     2,700,000.00       - เปนบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีที่เกษียณาอายุการทํางาน ตามอายุงาน 2 คน

รวม 9,475,000.00    7,059,978.84   10,270,000.00 

2 คาตอบแทน

2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ 3,800,000.00       3,611,522.00     3,800,000.00       -  เปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกที่มาประชุมคนละ 700 บาท

และประชุมวิสามัญ     และเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท  ทั่วประเทศ 

 -  คาน้ําดื่ม

 -  คาพิมพหนังสือรายงานกิจการ

 -  คาเงินรางวัลจับสลากใหกับสมาชิกผูมาประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ

    และคาใชจายอื่นๆ

2.2 คาใชจายในการเลือกตั้ง 130,000.00         130,000.00        150,000.00         - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

2.3 คารับรอง 30,000.00           48,412.00         30,000.00           - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ

   และอื่นๆ

2.4 คาตอบแทนผูชวยเหลือ 90,000.00           75,700.00         90,000.00           -  คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ 

งานสหกรณ  -  คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

2.5 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 714,000.00         558,000.00        522,000.00         - คาตอบแทนผูทําหนาที่ตางๆ 

ใหสหกรณฯ 1.  ผูจัดการ  15,000  บาท เหรัญญิก  5,000 บาท   

    เลขานุการ 5,000 บาท/เดือน

2.  ประธานเงินกู  5,000 บาท/เดือน และกรรมการ 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน

3.  เจาหนาที่นําสงเอกสารและไปติดตอธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติงาน

    มอบหมายใหรับผิดชอบ   1,500 บาท/เดือน

4 .เจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน ทุกวันทําการวันละ 250 บาท 

2.6 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 260,000.00         280,600.00        260,000.00         - ประธานคณะกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาสหกรณฯ,

ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ

จํานวน 700 บาท/ครั้ง

2.7 คาลวงเวลา 220,000.00         300,520.00        220,000.00         - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

2.8 คาการศึกษาบุตร 40,000.00           50,000.00         100,000.00         - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ

2.9 คาสวัสดิการเจาหนาที่ 60,000.00           60,000.00         80,000.00           - คาเครื่องแบบเจาหนาที่   จํานวน 16 คน

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2562

หมวดรายจาย
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ขอตั้งป 2561 จายจริงป 2561 ขอตั้งป 2562 เหตุผลและความจําเปน

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

2.11 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่ 240,000.00         167,335.00        320,000.00         - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 16 คน ตามระเบียบ

และครอบครัว   สหกรณฯ ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ

2.13 คาตรวจสอบบัญชี 90,000.00           90,000.00         90,000.00           - คาจางผูสอบบัญชีอนุญาตเพื่อสอบบัญชีของสหกรณ

2.14 คาตรวจสอบกิจการ 80,000.00           80,000.00         90,000.00           - คาตอบแทนใหผูตรวจสอบกิจการซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหทํา

หนาที่ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

รวม 5,766,000.00    5,452,089.00   5,764,000.00   

3 คาใชสอย

3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร 160,000.00         153,411.00        160,000.00         - เพื่อจายคา ON-LINE สงเงินคาหุน-คางวด  ประจําเดือน

 - คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร

 - คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร  (ATM)

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 80,000.00           134,880.32        100,000.00         - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ

3.3 คาไปรษณียากร 110,000.00         132,653.00        110,000.00         - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ 245,000.00         150,133.29        150,000.00         - เพื่อจายเปนคาดูแลและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ  โปรแกรม Internet  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา Printeronix  P 5210  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องพิมพ  Passbook  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร

 -  เพื่อจายเปนคาดูแล PC  และโปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 12 เครื่อง

     Printer 7 เครื่อง และ Server 1เครื่อง

3.5 คาซอมแซมครุภัณฑ 110,000.00         11,197.00         20,000.00           - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ

และสิ่งกอสราง  - เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา

3.6 คาอบรมและสัมมนา 500,000.00         379,228.30        500,000.00         - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาที่พัก คาอาหาร และอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา

กรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน

และโครงการสัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.7 คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก 250,000.00         246,454.00        260,000.00         -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ

คายานพาหนะ รองประธานกรรมการ, กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ  เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวม

ประชุม  อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.8  เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 6,140,000.00       6,185,000.00     3,691,000.00       -  เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม

3.9 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 5,000.00             1,815.79           10,000.00           - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงานสหกรณ

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

   เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2562
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ขอตั้งป 2561 จายจริงป 2561 ขอตั้งป 2562 เหตุผลและความจําเปน

3.11 คาใชจายอื่นๆ 100,000.00         67,098.95         150,000.00         -  เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร  หนังสือพิมพ  

    น้ําดื่ม  สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป. 50,000.00           50,885.50         50,000.00           -  เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด

รวม 7,850,000.00    7,512,757.15   5,301,000.00   

4 คาวัสดุ                                  

4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000.00         174,588.39        250,000.00         - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพตางๆ ไดแก ใบเสร็จพิเศษ  กระดาษสําหรับใชกับ

เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

4.2 คาของใชสํานักงาน 200,000.00         280,556.00        200,000.00         - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก  แฟมเอกสาร ปากกา  ดินสอ  ผาหมึก

คอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม 450,000.00       455,144.39     450,000.00      

5 คาสาธารณูปโภค

5.1 คาไฟฟา 200,000.00         187,459.11        200,000.00         - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ

5.2 คาโทรศัพท 50,000.00           47,075.30         50,000.00           - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท    คาโทรสารใชในสหกรณ

รวม 250,000.00       234,534.41     250,000.00      

6 จายดอกเบี้ยจาย

6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 35,000,000.00     32,230,098.98    35,000,000.00     -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ

6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น 4,000,000.00       7,986,735.32     7,000,000.00       -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู(P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ

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

7 -                 

7.1 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร 1,970,000.00       51,500.25         1,500,000.00       - คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ เปนจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท

รวม 1,970,000.00    51,500.25       1,500,000.00   

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

8.1 คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน 170,000.00         131,758.71        150,000.00         - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี

รวม 170,000.00        -                 150,000.00       

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

หมายเหตุ                  รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน  ยกเวนหมวดครุภัณฑ

                                  

คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร

หมวดรายจาย
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   4.5  พิจารณาอนุมัตกิารกาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
ประจําป 2562 
ผูจัดการ 
   ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560  เมื่อวันท่ี 13  กุมภาพันธ 2561  ได
กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกู ยืมหรือค้ําประกันประจําป 2561 ไวไมเกิน 1,000 ลานบาท                       
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใชวงเงิน
กูยืมเต็มจํานวน 
   ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17  กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดาํเนนิงาน วงเงินซึ่งกาํหนดดังวานี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 38 ประจําป 2561 ไดพิจารณาเห็นวา 
เพ่ือใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินท่ีสหกรณ
อาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2562  ไวไมเกิน 1,000 ลานบาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) เทาเดิม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  
 
มติท่ีประชุม  อนุมตัิวงเงนิ ซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรอืค้ําประกันประจําป 2562 เปนจํานวนเงนิ 
1,000 ลานบาท (หนึง่พันลานบาทถวน)  
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   4.6  การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ผูจัดการ 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง ซึ่งไดประกาศในราชกิจานุเบกษา และมีผล
บังคับใชตั้งแตวนัที ่8 กุมภาพันธ 2560  เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งไดกําหนดระเบยีบวา
ดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
สหกรณใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

 1. ขอ 27 แกไขอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จากที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ เปน “ใหจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณในอัตรารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหม่ืนบาท” 

 2. ขอ 31 แกไขคุณสมบัติของสมาชิก ใน (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ เปน 
“(2) เปนบุคคล  สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ” 

 3. ขอ 37 แกไขการเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู เปน “การเปลี่ยนแปลงชื่อ-
สกลุ สัญชาติ และท่ีอยู” 

 4. ขอ 53 สิทธิของสมาชิกสมทบ แกไข (1) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก 
หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุน หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ 
เปน (1) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุน 
“และ/หรือ” เงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ 

 5. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
    ขอ 54 เพ่ิมเติมขอความ (6) ยกเวนกรณี ดังตอไปนี้ 

     “ 6.1 กรณีสมาชิกสามัญถึงแกกรรม สมาชิกสมทบซ่ึงเปนบุคคลใน
ครอบครวัของสมาชิกตามขอ 49 (1) สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปนสมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได 

             6.2 สมาชิกสมทบ ซ่ึงเปนลูกจางชั่วคราวหรือพนักงานราชการสังกัด         
กรมประมง ตามขอ 49 (2) ลาออกจากราชการ สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปนสมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได ” 

 6. ขอ 79 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ิมเติมขอความ 
 “(20) ตามท่ีกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ” 

 7. ขอ 97 การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 
ป   โดยตัดขอความ “แตตองไมเกิน 5 ป” ออก 
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 ผูตรวจสอบกิจการ 
   8. แกไข ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเปนบุคคลจํานวน 3 คน หรือนิติบุคคล  เปน “ ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากผูสมัครท่ี
เปนนิติบุคคล และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
หรือหนวยงานอื่นท่ีไดรับการรับรอง หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณและไมมีลักษณะตองหาม
ของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการ 
           ท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําใน
สหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
            ในกรณีท่ีไมมีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการใน ปนั้นๆ  ใหอํานาจคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเปน ผูพิจารณาคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถในสาขาที่
เกี่ยวของและมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือ
หนวยงานอื่นท่ีไดรับการรับรอง หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณและไมมีลักษณะตองหามของ       
ผูตรวจสอบกิจการ” 

 9. เพ่ิมเติม “ขอ 102/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ให
คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการท่ีมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อ                  ผู
ตรวจสอบกิจการท่ีผานการคัดเลือกใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนแบบเปดเผย และให                
ผูไดรับเลือกตัง้ทีม่ีคะแนนสูงสุด เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่ง
เสียง และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนหนึ่งคน 

    กรณีผูตรวจสอบกิจการ ไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 103/1 (2) (3) (4) (5) ให
ผูตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวา
จะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม ”  
           10. เพ่ิมเติม “ขอ  103/1  การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ                      
ผูตรวจสอบกิจการ ตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุใดอยางหนึง่ตอไปนี ้
          (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
          (2) ตาย 
          (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือย่ืนตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 
หรือย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 
          (4) ที่ประชุมของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

      (5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด” 
   11. ขอ 104 เพ่ิมเติมขอความวรรคสุดทาย เปน “การตรวจสอบกิจการและ
การดําเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่ีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด” 
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   12. เพ่ิมเติม“ขอ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการ
รายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําปรวมท้ังขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และ
เขารวมประชุมเพ่ือแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 
       กรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
สมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายระเบียบ คําส่ัง 
ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ังขอบงัคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคําส่ังของสหกรณจน
กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดําเนินการทันที เพ่ือดําเนินการแกไขและจัดใหสงรายงานดังกลาว ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร ที่กํากับดูแลโดยเร็ว 

        ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบและสําเนา
รายงานผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครที่กํากับดูแล ” 

 13. ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ 
 โดยแกไขขอความในขอ 105 เดิม  เปน “ ขอ 105. ความรับผิดชอบของ           

ผูตรวจสอบกิจการ  กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น 

       
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับ               

ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
 

มติท่ีประชุม  1. เห็นชอบเปนเอกฉันทใหแกไขเพ่ิมเติมขอบงัคับสหกรณ ตามที่เสนอ  
   2. ใหตดัขอความ “การเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกาํหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ” ในขอ 72 ออก และทีป่ระชมุเหน็ขอบใหยกเลิกการแกไขขอ 72 ออกทั้งหมด 
   3. ใหตดัขอความ “ การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ” ในขอ 102 ออก  สวนขอความอื่นใหนาํเสนอแกไขตามขอบังคับตอไป 
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            ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

ข้อ  27.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและ

ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  

ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่

นอ้ยกว่าร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 

        กาํไรสุทธิประจาํปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความ

ในวรรคก่อนนั้นท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

ฯลฯ 

ข้อ 27. การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและได้

ปิดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  

ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิและเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย  ให้จดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์

ในอตัราร้อยละหนึ่งของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกนิสามหมืน่บาท 
      กาํไรสุทธิประจาํปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความใน

วรรคก่อนนั้นท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 
     (1)   เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแลว้ให้แก่สมาชิก     

แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงโดยคิดให้

ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษา

ระดับอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผล

สาํหรับปีใดดว้ย จาํนวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายสาํหรับปีนั้น

ก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

     (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ี

สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี   เวน้แต่สมาชิกท่ีผิด

นัดการส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใด     

มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีนั้น 

     (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์             

ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 

     (4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสอง

แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัส้ินปีนั้น  ทุน

รักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้  ตาม (1) 

      (5)  เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ

สิบของกาํไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 

     (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ   

ตามระเบียบของสหกรณ์ 

      (7)  เป็นทุนสวสัดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควร

แก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ

ตามระเบียบของสหกรณ์ 

      (8)   เป็นทุนเพ่ือจัดตั้ งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือ

เสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 

      (9)  กาํไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ  (ถา้มี)  ให้จดัสรรเป็นทุน

สาํรองทั้งส้ิน 

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 

 

ทข 2  

162
รายงานกิจการประจำาปี 2562



  

          ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

ข้อ  31.  คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัน้ี 

     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ 

    (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

    (3) เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจาํสงักดักรมประมง 

หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี 

    (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 

    (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ  31.  คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัน้ี 

     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

    (2) เป็นบุคคล สัญชาตไิทย และบรรลุนิติภาวะ 

    (3) เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจาํสงักดักรมประมง 

หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี 

    (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 

    (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 

 

ข้อ  37.  การเปลีย่นแปลงช่ือ  สัญชาต ิ และทีอ่ยู่  สมาชิก

คนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ  สญัชาติและ  ท่ีอยูต่อ้งแจง้ให้

สหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ข้อ  37.  การเปลีย่นแปลงช่ือ – สกลุ  สัญชาต ิ และทีอ่ยู่  

สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ – สกลุ  สญัชาติและท่ีอยูต่อ้งแจง้

ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

ข้อ 53. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 

     (1) ไดรั้บบริการทางธุรกิจ  เช่น ฝากเงิน หรือกูเ้งินจาก

สหกรณ์ไม่เกินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุน้  หรือเงิน

ฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ 

     (2) ไดรั้บการบริการทางวชิาการหรือการฝึกอบรมจาก

สหกรณ์ 

     (3) ไดรั้บพิจารณาเลือกเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์

เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

     อน่ึง  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนบัช่ือเขา้เป็นองค์

ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเร่ืองใดๆ หรือ

เป็นกรรมการดาํเนินการ 

    หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ 

    (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ

คาํสัง่ของสหกรณ์ 

    (2)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 

     (3)เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 

ข้อ 53. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 

     (1) ไดรั้บบริการทางธุรกิจ  เช่น ฝากเงิน หรือกูเ้งินจาก

สหกรณ์ไม่เกินร้อยละเกา้สิบของทุนเรือนหุน้  และ/หรือ 

เงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ 

     (2) ไดรั้บการบริการทางวชิาการหรือการฝึกอบรมจาก

สหกรณ์ 

     (3) ไดรั้บพิจารณาเลือกเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์

เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

     อน่ึง  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนบัช่ือเขา้เป็นองค์

ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเร่ืองใดๆ หรือ

เป็นกรรมการดาํเนินการ 

    หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ 

    (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ

คาํสัง่ของสหกรณ์ 

    (2)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 

    (3)  เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
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          ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 54.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบยอ่มขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆดงัต่อไปน้ี 

     (1)  ตาย 

     (2)   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

    (3)  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

    (4)  ลาออกจากสหกรณ์  และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

    (5)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 54.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบยอ่มขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆดงัต่อไปน้ี 

     (1)  ตาย 

     (2)   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

    (3)  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

    (4)  ลาออกจากสหกรณ์  และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

    (5)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

    (6)  ยกเว้นกรณ ีดงัต่อไปนี ้

          6.1 กรณีสมาชิกสามญัถึงแก่กรรม สมาชิกสมทบซ่ึง

เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกตามข้อ 49 (1) สมาชิก

สมทบนั้น ยงัเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่อไปได้ 

         6.2  สมาชิกสมทบ ซ่ึง เป็นลูกจ้าง ช่ัวคราวหรือ

พนักงานราชการสังกัดกรมประมง ตามข้อ 49 (2) ลาออก

จากราชการ สมาชิกสมทบนั้น ยังเป็นสมาชิกสมทบของ

สหกรณ์ต่อไปได้ 

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 

 

      ข้อ  79.  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ     

คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินกิจการทั้ง

ปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์   กบัทั้งในทางอนัจะ

ทาํใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

     (1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจาก

สหกรณ์ ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก 

ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ

และคาํสัง่ของสหกรณ์ 

     (2)  พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูย้มืเงิน การให้

เงินกู ้และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

     (3)  กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่ และ

เสนองบแสดงฐานะการเงินกับรายงานประจาํปี แสดงผลการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ ่

     (4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

     (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีให้

ท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

     (6)  พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้ ง หรือจ้าง และกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบติังาน

ของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

      ข้อ  79.  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ     

คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินกิจการทั้ง

ปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์   กบัทั้งในทางอนัจะ

ทาํใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

     (1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจาก

สหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตาม

กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสัง่ของสหกรณ์ 

     (2)  พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การให้

เงินกู ้และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

     (3)  กาํหนดและดาํเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ และเสนอ

งบแสดงฐานะการเงินกบัรายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ ่

     (4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

     (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหท่ี้

ประชุมใหญ่อนุมติั 

     (6)  พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกาํหนด

ค่าตอบแทนของผู ้จัดการตลอดจนควบคุม  ดูแลการ

ปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
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            ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

     (7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้ง และกาํหนดค่าตอบแทน

แก่ผูต้รวจสอบภายใน 

     (8)  กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

       (9)  จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี

เอกสารต่าง ๆ  และบรรดา  อุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 

       (7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้ง และกาํหนดค่าตอบแทน

แก่ผูต้รวจสอบภายใน 

     (8)  กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

        (9)  จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุด

บญัชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา  อุปกรณ์ดาํเนินงานของ 

 

      (10) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออก

จากชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอ่ืน 

     (11) พิจารณาดาํเนินการแตง่ตั้งและถอดถอน

คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทาํงาน  เพ่ือ

ประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

     (12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียน

สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์    

ผู ้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงนายทะเบียน

สหกรณ์มอบหมาย (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่

บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล

โดยทัว่ไปเพ่ือใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

     (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน   ผู ้ตรวจสอบ

กิจการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ   และสมาชิกเก่ียวกบักิจการของ

สหกรณ์ 

     (15)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร 

เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจน

กาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

     (16)  ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดาํเนินคดีเก่ียวกับกิจการของ

สหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบขอ้พิพาท

ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

     (17)  พิจารณาดาํเนินการต่าง ๆ  เก่ียวกบัทรัพยสิ์น  ดงั

ระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

     (18)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทน

สหกรณ์ เพ่ือเขา้ประชุมใหญ่  และออกเสียง  ในการประชุม

ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  

และองค์การอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้ งน้ี ให้เป็นไป

ตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารนั้น  กาํหนดไว ้

      (10) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออก

จากชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอ่ืน 

     (11) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ 

หรือคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทาํงาน  เพ่ือประโยชน์ใน

การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

     (12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียน

สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์    

ผู ้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงนายทะเบียน

สหกรณ์มอบหมาย  

     (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไปเพ่ือให้

กิจการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

     (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน   ผูต้รวจสอบกิจการ  

ความเห็นของผูจ้ดัการ   และสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

     (15)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็น

ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

     (16)  ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดาํเนินคดีเก่ียวกับกิจการของ

สหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบขอ้พิพาท

ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

     (17)  พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สิน             

ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

     (18)  พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทน

สหกรณ์ เพ่ือเขา้ประชุมใหญ่  และออกเสียง  ในการประชุม

ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  

และองค์การอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้ งน้ี ให้เป็นไป

ตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารนั้น  กาํหนดไว ้

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 
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          ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

     (19) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินงาน

ให้แก่  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  

เหรัญญิก  ผู ้จัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความ

เหมาะสม 

 

(19)  พิจารณามอบหมายอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินงาน

ให้แก่  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  

เหรัญญิก  ผู ้จัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความ

เหมาะสม 

     (20) ปฏิบตัติามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 

      ข้อ  97. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู ้จัดการให้

กรรมการดาํเนินการ    ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้งและ

แต่งตั้งผูจ้ดัการ  หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจดัจา้ง

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในตาํแหน่งอ่ืนดว้ยไดใ้ห้คณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผูจ้ดัการให้กรรมการ

ดาํเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน  5  ปี 

     ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการ

ดําเนินการ    ถา้สหกรณ์ยงัมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้ ง

ผู ้จัดการ  หรือสหกรณ์ย ังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจัดจ้าง

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในตาํแหน่งอ่ืนดว้ยไดใ้ห้คณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผูจ้ ัดการให้กรรมการ

ดาํเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

    ข้อ  102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง

สมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ที่เป็น คณะบุคคลจํานวน 3  คน  

หรือนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถใน

ดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 

เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี     

        ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ หรือผูซ่ึ้ง

ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์เป็นผู ้ตรวจสอบ

กิจการไม่ได ้

          ในกรณี ท่ีไม่มีผู ้สมัครเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการในปี                              

นั้นๆ   ให้อาํนาจคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผู ้

พิจารณาคัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้

ความสามารถ ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการได ้

 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

  ข้อ  102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง

จากผูส้มคัรท่ีเป็นนิติบุคคล และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ

อบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง หลักสูตรจากกรม

ตร วจบัญ ชีส หก รณ์ แล ะไ ม่มีลัก ษณ ะต้ อง ห้า มข อ ง              

ผู้ตรวจสอบกจิการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็น

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

     การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการให้เป็นไปตามที่กําหนด

ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

        ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ หรือ    

ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบ

กิจการไม่ได ้

        ในกรณีท่ีไม่มีผูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการใน ปีนั้นๆ  

ใหอ้าํนาจคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็น ผูพิ้จารณา

คดัเลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งและมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม 

การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ

หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง หลักสูตรจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์และไม่มลีกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกจิการ 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ มาเป็นผู้ตรวจสอบกจิการได้ 
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             ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

 ข้อ 102/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ

และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบติั และ

ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด แลว้นาํเสนอผูต้รวจสอบกิจการท่ีผ่านการคดัเลือก

ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย 

และใหผู้ไ้ดรั้บเลือกตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง 

และให้ผู ้ท่ีได้รับเลือกตั้ งลําดับคะแนนรองลงมาเป็น                          

ผูต้รวจสอบกิจการสาํรองจาํนวนหน่ึงคน 

     กรณีผูต้รวจสอบกิจการ ไดพ้น้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุตาม

ข้อ 103/1 (2) (3) (4) (5) ให้ผูต้รวจสอบกิจการสํารอง

ปฏิบัติงานได้ทนัทีเท่าระยะเวลาท่ีผูต้รวจสอบกิจการคน

เดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ

กิจการใหม่ 

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 

     ข้อ  103.  การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ   

ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลาหน่ึงปี

ทางบญัชีสหกรณ์ ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการ

เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ

คนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 

     ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ า 

    ข้อ  103.  การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ                                

ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลาหน่ึงปี

ทางบญัชีสหกรณ์ ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการ

เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ

คนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 

     ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ า 

 

      ขอ้ 103/1 การพ้นจากตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ                         

ผูต้รวจสอบกิจการ ตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุใดอยา่งหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

        (1) ถึงคราวออกตามวาระ 

      (2) ตาย 

      (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธาน

คณะผูต้รวจสอบกิจการ หรือยื่นต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์แลว้แต่กรณี 

        (4) ท่ีประชุมของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการ 

      (5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยวา่ขาดคุณสมบติั หรือ

มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
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             ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

   ข้อ  104.  อาํนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบ

กิจการมีอาํนาจหน้าท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานทั้ งปวงของ

สหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

      (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและ

การเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์   

เพ่ือทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

      (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการ

ดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผล

และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเ นินการ 

ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ทั้ง   ทางวิชาการ  และ

ทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

     (3)   ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีของ

สหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้งและหลกัประกนั 

      (4)  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใช้

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ของสหกรณ์ 

      (5)  ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  

มติ  ตลอดจนคาํสัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

      (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  

มติ และคาํสัง่ของสหกรณ์หรือกิจการอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เกิดผลดี

แก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ให้ผูต้รวจสอบกิจการ

เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้ว

เสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ดว้ย  

     หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็น

หนังสือให้คณะกรรมการดาํเนินสหกรณ์แกไ้ขโดยมิชกัช้า    

ผู ้ต ร วจ ส อ บ กิ จ ก า ร อ า จ เ ส น อ แ น ะ แ น วท า ง แ ก้ไ ข

ขอ้บกพร่องนั้นดว้ยก็ได ้

      ข้อ  104. อาํนาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ                                

ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงาน   

ทั้งปวงของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย

การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

     (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน 

ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์   เพ่ือทราบ

ฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

    (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนิน

ธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้

ขอ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี

ของสหกรณ์ ทั้งทางวชิาการ  และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

     (3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้ง และหลกัประกนั 

   (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

    (5)  ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  

ตลอดจนคาํสัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

    (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  

มติ และคาํสัง่ของสหกรณ์หรือกิจการอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เกิดผลดี

แก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

     การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์                   

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการ

ตรวจสอบกจิการทีก่รมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 
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              ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั                      

                  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จาํกดั 

ข้อความเดมิ ข้อความขอแก้ไขเพิม่เตมิ เหตผุล 

  ข้อ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผูต้รวจสอบ

กิจการรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือนและประจาํปี

รวมทั้งขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้

ร่วมประชุมเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราว

ถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบประจาํปีต่อท่ีประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

    กรณีท่ีผู ้ตรวจสอบกิจการพบว่ามี เหตุการณ์ท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อยา่งร้ายแรง 

หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 

คาํสั่ง ประกาศหรือคาํแนะนําของทางราชการ รวมทั้ ง

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคาํสั่งของสหกรณ์จน

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก และสหกรณ์อย่าง

ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการทนัที เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขและจดัให้ส่งรายงาน

ดงักล่าว ต่อสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และสาํนกังานสหกรณ์

จงัหวดัหรือสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ท่ี

กาํกบัดูแลโดยเร็ว 

    ให้ผูต้รวจสอบกิจการติดตามผลการแกไ้ขตามรายงาน

การตรวจสอบและสําเนารายงานผลการแกไ้ขและผลการ

ติดตามของผูต้รวจสอบกิจการ ต่อสํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีกาํกบัดูแล 

1. เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ   มีผล

บงัคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 

8 กพ.2560  

2.เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําส่ั งนายทะเบี ยน

สหกรณ์ 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้เหมาะสม 

ยิง่ข้ึน 

 

     ข้อ 105.  ความรับผดิชอบผู้ตรวจสอบกจิการ    

หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์

ตอ้งแจ้งให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว         

ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย   อนัจะ

เกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั้น 

 

ข้อ 105.  ความรับผดิชอบผู้ตรวจสอบกจิการ    

    กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม

อาํนาจหน้าที ่หรือประพฤตผิดิจริยธรรมในการปฏิบัติงานจน

เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการ

ต้องรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจ

พบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ

ดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายอนัเกดิแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

    การพจิารณาความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้

เป็นไปตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
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 4.7 พิจารณาอนุมัติหลกัการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  

ผูจัดการ          
   ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 3 
กรกฏาคม 2558  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนด การฝาก 
หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 และใหถือปฏิบัติตามประกาศ 
ฉบับใหมเพ่ือใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  
ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเส่ียงนอยท่ีสุด ประกาศฉบับดังกลาวกําหนด
เกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

 ขอ 2. ในประกาศนี้ 
 “ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 
 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  หุนกูท่ีมี

หลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ 
 ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

 (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ               

ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
 (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
 (4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 
  (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใต

โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการ
แปลงสินทรัพย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 (6) หุนกูท่ีมหีลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท่ีไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
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 ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

 ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณท่ีไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2552                 
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

 ขอ 6 ประกาศนีใ้ชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป (วันท่ี 3 กรกฏาคม 2558) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 147,347,947.26 บาท 

และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  158,674,217.12 บาท  เพ่ิมขึ้นจาก  
ปกอน 11,326,269.86  บาท 
   คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงินไมเกิน                     
158 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝากหรือลงทุนได
โดยไมจํากัดวงเงิน 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจาณาอนุมัติการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
ประจําป 2562 ตามขอ 3 (1) – (7) 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตัิใหคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณฯ  นําเงินไปฝากหรอืลงทุนอื่นใด 
ตามขอ 3 (7) ได ภายในวงเงินไมเกิน 158 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 
(1) – (6) ดําเนินการฝากหรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
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 4.8 พิจารณาการคัดเลอืกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชี ประจําป 2562 
ผูจัดการ    
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบ
บัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชีสหกรณเพ่ือ
ประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการประชุมใหญ  
จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทันตามความตองการของสมาชิก 
โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ และนําเสนอนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบญัชปีระจําป 
   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 71 
(5)  กําหนดใหที่ประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
   ในป 2561  ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560  เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ  2561             
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางสาวชวลิต  ศาสนนันทน  เลขทะเบียนท่ี 1594 เปนผูสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2561 ในอัตรา
คาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน  90,000 บาท 
   สําหรับป 2562  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ครั้งท่ี 18/2561                
เมื่อวันที่  25 ธันวาคม  2561  ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของหางหุนสวนจํากัด ธนสาร การบัญชี และคณะ โดย
นางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4424 ซึ่งเปนหางหุนสวนจํากัด  ท่ีไดตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี                  
เปนเงิน  90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)     
   จึงเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือพิจารณา  
   1.  หางหุนสวนจํากัด ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  
ประจําป 2562 
   2. เห็นชอบกาํหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2562   
เปนเงิน  90,000  บาทเพ่ือสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหคัดเลือกหางหุนสวนจํากัด ธนสาร การบัญชี และคณะ โดย
นางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนญุาต เลขทะเบียนที่ 4424 เปนผูสอบบญัชี สหกรณออมทรัพย 
กรมประมง จํากัด  ประจําป 2562   และกาํหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญช ีเปนเงนิ  90,000  บาท  
(เกาหมื่นบาทถวน) 
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.9 
ลําดับ บริษัท วงเงินคาจาง การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ 

1 หางหุนสวนจํากัดธนสาร 
การบญัช ี
โดย นางจารุณี  ศุภกาญจน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4424 

90,000 บาท 
ขอเบกิครัง้เดียว           
ในวันทีร่ับรองงบ
การเงินประจําป 

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ งและ
มอบหมายใหผูชวยผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบ
บัญชีอยางนอย  ปละ 3 ครั้งๆละ ไมนอยกวา 2 
วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอย
กวา 2 คน 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปให
สหกรณทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมีขอสังเกตทาง
การเงินการบัญชีท่ีสําคัญท่ีพบในระหวางการ
ตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร 
หรือเมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการ
บัญชีจากหนวยงานราชการ 
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ 
- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอื่น
ท่ีมีปบัญชี เดียวกับสหกรณของทานไมเกิน
จํานวนที่กรมตรวจบัญชีกําหนด 
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติ
ตามท่ีประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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4.9  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 39 ประจําป  2562 
    ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 62 การประชุมใหญสามัญ 
ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของ
สหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 38  มีจํานวน  13  คน ดังนี ้
   1. คณะกรรมการดาํเนินการ  เปนกรรมการท่ียังอยูในตําแหนงตอไปอกี 1 ป  
จํานวน 6  ทาน  
   1.  นายสุเมธ  ตันติกุล   2. นายสมบรูณ  เย็นเอง 
   3.  นายสิงหนาท  ประศาสนศิลป 4. นายสมชาต ิ เจริญวุฒิชัย 
   5.  น.ส.ฉววีรรณ  พวงทิพากร  6. นายสุธรรม  ล่ิมพานิช  
  2. กรรมการดาํเนินการครบวาระ   4 ป  (เวนวรรค  1 ป )  จํานวน  4 ทาน  
   1.  นางสุมาลี    ยุกตานนท  2. นางอารีย  อินทรสมบัต ิ
   3. นายสมโภชน  กรบิกระโทก  4. นางอมุาพร  พิมลบตุร 
  3.  กรรมการครบวาระและมีสิทธสิมัครเลอืกตั้ง   จํานวน  3  ทาน    
   1. นายอดิศร  พรอมเทพ         2. นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย  
   3. นายสมศกัดิ ์ เขตสมุทร 

  ดังนั้น เพ่ือใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากดั ชุดท่ี 39  
เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีนายมนูญ  ตันติกุล  
เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือทําหนาท่ีสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด ชุดท่ี 39 เปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน  
โดยวิธีการเลือกตั้ง 
  สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการจํานวน  13  คน จึงขอใหประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณา 
  ประธานกรรมการการเลือกตัง้ (นายมนูญ ตันติกุล)  ไดแจงผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ  
กรรมการดําเนินการฯ และผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562  ใหท่ีประชุมทราบและท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ ฯ ชดุท่ี 39 ประจําป 2562 
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งมสีมาชกิผูมาใชสิทธิจํานวน 2,746 คน  จากสมาชิกท้ังหมด 4,775 คน บตัรดี
จํานวน  2,660 ใบ  บตัรเสียจํานวน  86  ใบ  ดังนี ้
  1. ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน นายอดศิร  พรอมเทพ 
  2. กรรมการ มีผูสมคัรจํานวน 13 คน และเลือกเปนกรรมการได 6 คน เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ตั้งแตลําดบัที่ 1 ถึงลําดบัท่ี 6   

1 นายสมหวัง พิมลบุตร หมายเลข 5 1,408 คะแนน 
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2 นายเขมชาต ิ จิวประสาท หมายเลข 12 1,327 คะแนน 
3 นางภัทธริา เลิศวิทยาประสิทธิ ์ หมายเลข 10 1,173 คะแนน 

 
 

4 นายสมโภชน อัคคะทวีวฒัน หมายเลข 2 1,165 คะแนน 
5 นายสมศกัดิ ์ เขตสมุทร หมายเลข 3 1,052 คะแนน 
6 นายบรรจง จํานงศติธรรม หมายเลข 11 1,027 คะแนน 
7 นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ หมายเลข 1 1,025 คะแนน 
8 นายอานนัต อัลมาตร หมายเลข 6 834 คะแนน 
9 นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย หมายเลข 4 736 คะแนน 
10 นายวริะ จิตรสุวรรณ หมายเลข 13 720 คะแนน 
11 นายไพชนสิษฐ โหละสุต หมายเลข 7 717 คะแนน 
12 นายวิศณุพร รัตนตรัยวงค หมายเลข 9 589 คะแนน 
13 นายเรวัตร เฉลยพจน หมายเลข 8 306 คะแนน 

 
 4.10  การเลอืกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 

ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2562  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ผูสมัครตองเปนนิติ
บุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมแนบหลักฐาน
ตามท่ีระบุไวในขอ 2 ณ กลุมวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  ตึกปลอดประภพ (ชั้น 6) กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันที่  24-28 ธันวาคม  2561 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติ
บุคคล ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (นายมนูญ  ตันติกุล) ไดแจงขอใหท่ีประชุม
      อนุมัติรับรองผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 เนื่องจากมีผูมาสมัครผูตรวจสอบ
      เพียง 1 คณะ จึงขอใหที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองและแตงตั้งผูตรวจสอบกิกจาร 
     
  

    

 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติรับรองเลือกบรษัิทสํานกับัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
เปนผูตรวจสอบกจิการ ประจําป 2562  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เปนเงิน 90,000 บาท 
 (เกาหมืน่บาทถวน) 

บริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด  
โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 

5.1 การจับรางวัลใหสมาชกิในหองประชุมและสมาชกิท่ัวประเทศ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 38  ครั้งท่ี 15/2561  เมื่อ
วันท่ี 28 ธันวาคม 2561   มีมติใหจัดสรรเงินรางวัลสําหรับจับสลากในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ  2562  จํานวน  200  รางวัล  เปนจํานวนเงิน  226,000  บาท  (สองแสนสองหมื่นหก
พันบาทถวน) ดังนี้ 

สมาชกิท่ัวประเทศ  จํานวน  113,000 บาท สมาชกิผูเขารวมประชุม จํานวน 113,000 บาท 
ลําดับ จํานวนเงิน 

(บาท) 
รางวลั 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

ลําดับ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รางวลั 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

รางวัลท่ี 1 10,000.00   1    10,000.00 รางวัลท่ี 1 10,000.00 1    10,000.00 
รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 
รางวัลท่ี 3 3,000.00    6    18,000.00 รางวัลท่ี 3 3,000.00   6    18,000.00 
รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 
รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 
รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 
  100   113,000.00   100   113,000.00 

เง่ือนไขในการรับรางวลั  
  1.  สมาชิกท่ัวประเทศไดรางวลัทุกคน และมีสิทธิไดรับเงนิรางวัลซ้ํา ในกรณีที่สมาชกิผูนัน้ไดรบั
เงินรางวัลใน หองประชุมแลว 

 2.  สมาชิกผูเขารวมประชุม  มีสิทธิ์รับรางวัลท่ี  1 – 2  ตองอยูในหองประชุมในขณะจับ
รางวัล  ยกเวนรางวัล ที่ 3-6  สมาชิกมีสิทธิ์ไดรบัรางวัลแมไมอยูในหองประชมุ 

 3. สมาชิกมีสิทธริับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในกลุมนั้น ๆ 
 4. ผูที่ไดรับรางวัล สหกรณฯ จะโอนเขาบัญชอีอมทรัพยของสหกรณฯ ทกุรางวัล 
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 07027 จ.ส.ต.ประเสริฐ  นราชัย 1 01762 นางมยุรี  ออนสุทธิ

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 06011 น.ส.รุงอรุณ  ครองบุญ 1 05126 น.ส.วรรณรัตน  ผินอินทร

2 06862 น.ส.อรทัย  โรจนเรืองนนท 2 02551 นางชวนพิศ  จันทรวราทิตย

3 00706 นายนิรันดร  พุดตาล 3 04433 นายสุขสันต  แสงแกวสุข

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 06602 น.ส.วันดารา  หอมสุดชา 1 07564 นายสมเคน  สามัคคี

2 03182 นางสุจิตรา  สรสิทธิ์ 2 07481 น.ส.กันยกานต  พนมกิจเจริญพร

3 04554 นายพงษศิริ  ประสพสุข 3 03888 นายสมพงษ  ไกรเดช

4 05519 นางผาณิต  มณเฑียรทอง 4 07578 น.ส.พัชรินทร  บุราณเดช

5 07335 น.ส.วิลัยวัลย  คณะพรม 5 01173 นายจํารูญ  สุวรรณกุล

6 07152 น.ส.ศิริเพ็ญ  สรรพสุข 6 02471 นายวิรัช  ตันเจริญ

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 06989 นายเอกวิทย  วงษศรีสังข 1 00443 นางดารารัตน  ลายพัฒน

2 07033 นายเอกชัย  มาลัยศรี 2 02034 นางอรุณี  รอดลอย

3 00364 นางพเยาว  อาภัสสร 3 03639 นายเอนก  กลาวิกรณ

4 05638 น.ส.นงคเยาว  มณี 4 07986 นายวุฒิพงษ  สังฆพรหม

5 04392 นายเอนก  นิจจอหอ 5 04451 นายสุชาติ  มั่นเสมอ

6 05886 นางอุไร  เทศทอง 6 02681 นายบุญเกิด  กลีบบัว

7 04242 นายบุญเที่ยง  สอนปาละ 7 06882 น.ส.สุนิตา  เลี่ยมใหม

8 00075 นายรังสิต  แยมเอิบสิน 8 07536 นายธีรยุทธ  วิเศษศรี

9 08071 นายชัยยุทธ  ทองสุข 9 02344 นายวุฒิชัย  อุทยมกุล

10 07490 น.ส.ศศิพร  สุขพญา 10 02288 นางมณีกร  ทิพยศักดิ์

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 06351 นายเกรียงศักดิ์  เผด็จภัย 1 08074 นายจิรวุฒิ  คําภิโรจน

2 05175 นายสุรชัย  คลายทอง 2 07697 นายณพัชร  ผลโชค

3 05452 นายวิชัย  สินอนันต 3 07360 นายอนิวรรตน  สมชีวิตา

4 07392 น.ส.สุกัญญา  พิมมาดี 4 06668 น.ส.เพ็ญศรี  เมืองเยาว

5 03970 นางสุมนา  ขจรวัฒนากุล 5 05830 น.ส.ณัฎฐนภัส  ทองใบ

6 05819 นายรุงนิรันดร  จันทรแจง 6 04979 นางจามรี  รักษบางแหลม

7 05379 น.ส.รัดเกลา  เรืองขนาบ 7 00563 นางวันเพ็ญ  คันธรักษ

8 00378 นายธนากร  ออนพรหม 8 01023 นางอุไร  คันธชุมภู

9 07356 น.ส.ธัญญารัตน  เสนาะสําเนียง 9 00145 นางอุมาลัย  ยาคํา

10 04540 นายไพรัช  สีชะเอม 10 06053 นางศิริพร  ทวิชาชาติ
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

11 06700 นายสุริยา  แสงอุทัศน 11 03464 นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน

12 00927 นายเฉลียว  เทียนวรรณ 12 01740 นายวาท  คนบุญ

13 07664 น.ส.เทพรดา  จําปาเทศ 13 06720 นางวาสนา  จันทรแจมใส

14 05173 นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค 14 06937 น.ส.โปรยรัตน  เชาวเจริญพงศ

15 05592 นางลําไพ  เพ็งใย 15 00827 น.ส.เพียงใจ  แกวจรูญ

16 01868 นายสกุล  สุพงษพันธุ 16 02381 นางผุสดี  ศรีพยัตต

17 03558 นางเพลินจิตต  ไวยโภคา 17 03203 นายสมนึก  แชมตา

18 00298 น.ส.สุวีณา  บานเย็น 18 05286 น.ส.เสนห  ปานหอย

19 07130 นายสุรพันธ  จินตกานนท 19 07589 น.ส.ลอองดาว  วงเวิน

20 02176 นายสุลี  คําออน 20 01990 นายประธาน  กิมศรี

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

1 07125 นายรัฐธนินท  แสงสายัณห 1 05048 น.ส.อุมาภรณ  จรดล

2 08047 นางวราภรณ  เบญจมานุกูล 2 04070 นายมะนาเซร  เจะแว

3 05596 นายสําฤทธิ์  เพ็งหลอย 3 08053 น.ส.จันทรเพ็ญ  ขํามิน

4 07615 นายสมยศ  ศรีนิ่ม 4 01656 นายประสาท  เจริญพิทยา

5 05459 นายปณิธาน  นิยมสิทธ 5 06537 นายสุพรรณ  โยธา

6 04989 นายนิติกร  ผิวผอง 6 07130 นายสุรพันธ  จินตกานนท

7 03727 นายสํารวม  สีมะเดื่อ 7 07503 นายนพดล  สิทธี

8 05428 นายณรงค  จันทรแสง 8 05142 นายยุทธิวงศ  จิระธรรมอุทัย

9 04012 นายพงศพสิน  ศุทธิวิโรจน 9 05441 น.ส.นุชศราวดี  รัตนพันธุ

10 06508 น.ส.กนกพร  เกษสุวรรณ 10 07673 น.ส.ศุภลักษณ  ทองสง

11 06843 นายสิริพงศ  กิตติกัลยาวงศ 11 06176 นายฐากร  ทิพยสุนทรศักดิ์

12 07955 นายวรพงศ  เฉลิมกุล 12 02354 สิบเอกกําพล  ใจจันทร

13 01938 น.ส.ชูสุข  นนทะนาคร 13 05784 น.ส.ณัฐพร  สนธิ

14 06925 น.ส.สุรินทรพร  ยิ้มกัน 14 07918 น.ส.อรนุช  ดีชวย

15 07506 วาที่รอยตรีธนาคม  จันทรแสงทอง 15 07950 น.ส.ฐานิสา  สุมาลุย

16 07771 น.ส.ชนิดา  สุนทรศิริเวช 16 01548 นายกิจจา  ใจเย็น

17 04556 นายวัชรพล  รื่นรักษา 17 05096 นายอาวุธ  ชํานาญกุล

18 07753 น.ส.จารุวรรณ  สงพัฒนแกว 18 03381 นายปญโญ  สุพรรณ

19 03351 นายสายัณห  ชื่นเกษม 19 06951 น.ส.จารุวรรณ  กสิหัตถ

20 07836 น.ส.เกศรา  บริการ 20 04793 นายชาตรี  ธาราแสง

21 07227 นางสายพิณ  นอยประไพ 21 02906 นางจันทนา  ขันธเล็ก

22 06202 นายประจักษ  บัวเนียม 22 01843 นายสามารถ  สุดสงวนเกียรติ

23 05318 น.ส.เมตตา  ทิพยบรรพต 23 07620 น.ส.จันทรเพ็ญ  ขําเลิศ

24 00033 นายสวัสดิ์  ดังขุนทด 24 04912 นายมนูญ  รวมศรี

25 07806 น.ส.ลดาวัลย  นาคณาคุปต 25 06256 น.ส.ริญนภัสฆ  ทาวใคร

26 01669 นายชัยศิริ  ศิริกุล 26 05825 นายพีรพัฒน  สมัครเขตรการ

27 03700 นายบุญมี  อารีเอื้อ 27 07882 น.ส.จุฑาภัสส  เตียะเพชร

28 03180 นางสุชาดา  คําดี 28 05583 นางสมพร  โกศล
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ผลการจับรางวัลผูเขารวมประชุม ผลการจับรางวัลทั่วประเทศ

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

ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ลําดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล

29 07129 นางปานฤดี  จิตดี 29 07701 นายไกรเดช  โลกคําลือ

30 04904 นายบุญเลิศ  เงินขาว 30 01871 นายสุชาย  จันทรหอม

31 03434 นายประชิด  ตรีพลอักษร 31 03511 นายสมเกียรติ  อินทรชู

32 06434 นางเรณุกา  นิธิบุณยบดี 32 05556 นายประเสริฐ  สิงหสุวรรณ

33 03345 นายนพดล  ศรีคําขลิบ 33 04451 นายสุชาติ  มั่นเสมอ

34 06666 น.ส.จริยา  บุญชวย 34 05433 นายสุชาติ  ยังทรัพย

35 06102 นายไพศาล  อูธัญญะ 35 08107 นางณฐาภัค  รอดอินทร

36 07684 น.ส.พรพรรณ  พุมพวง 36 03925 นายไพบูลย  แปนประเสริฐ

37 04271 นายสุดใจ  ศรีน้ําคํา 37 04344 นางบุบผา  รัตนะ

38 05568 นายสุรพล  คลังสิน 38 06341 นายวรพจน  เวียงเกตุ

39 01799 นางพจมาน  จันทรชุม 39 05817 นางกัลชิญา  สีสระกาล

40 07983 น.ส.อรทัย  ชวงโชติ 40 06492 น.ส.สุพัสตรา  เหล็กจาน

41 04468 น.ส.นงลักษณ  สําราญราษฏร 41 02289 นายเพียร  แหวนเพชร

42 00031 นายชัย  แสงสุวรรณ 42 07651 น.ส.กรรณิกา  กาแกว

43 00519 นายสุรินทร  ไกรพานิช 43 04131 นางศิริพร  คชสารมณี

44 04973 นายวิสูตร  แจมครุฑ 44 00254 นายสมจิตร  บัวเมือง

45 07578 น.ส.พัชรินทร  บุราณเดช 45 07074 นายวรีรัตนพร  มวงอยู

46 07481 น.ส.กันยกานต  พนมกิจเจริญพร 46 02234 นายธวัชชัย  ปานพรหมมินทร

47 06188 น.ส.สุดเพียร  ศรีหลา 47 00663 นายเอนก  ชูควร

48 01403 นายมนัส  สมปอง 48 07183 น.ส.กาญจนา  อองเภา

49 07443 นางนิรุชา  อุดมวงคยนต 49 06745 น.ส.ลวไมย  สาวะรก

50 07838 น.ส.จารุกร  ฟองอินทร 50 03934 นายประโภชน  วงศษา

51 07972 น.ส.รัชดาพร  เข็มขัด 51 05460 นายสุชาติ  เตชนราวงศ

52 06627 น.ส.วรพรรณ  เปรมฤทัย 52 01251 นายมนูญ  ตันติกุล

53 06979 นางอุทุมพร  เหมหงษา 53 03704 นายปยะวัฒน  หนองพงษ

54 02427 นายนิสสัย  แกวศิริ 54 06478 น.ส.บุษกร  กาญจนภิญพงศ

55 04427 นายสมศักดิ์  ควรประสิทธิ์ 55 07770 นายปราเมศ  ชุมปถัมภ

56 02223 นายโชติภณ  ทองวิเศษ 56 05281 นางพัชรา  แมเราะ

57 06970 น.ส.ปยนุช  เทศประพีป 57 07635 นายพิชิต  นนทวงษา

58 07900 น.ส.วษวรรณ  สุวรรณรักษ 58 00932 นายบุรินทร  นามโคตร

59 06167 นายเกรียงศักดิ์  บุญประมวญ 59 02588 นางประภา  วัฒนกุล

60 04638 นายละออง  อันประเสริฐ 60 08062 น.ส.สิริวิมล  ทําการดี

เลิกประชุมเวลา  16.00 น.

(นายอดิศร    พรอมเทพ)

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

(นายสุธรรม  ลิ่มพานิช)

เลขานุการ

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานกิจการและผลดำาเนินงาน

ประจำาปี 2562
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2562 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตอท่ีประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 39
ประจําป 2562 ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2562  โดยสรุปดังนี้ 

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

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

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

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   494  ราย 431 ราย 63 ราย 

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

4. เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณภาคีบางเขน 1,312,256,677.09 1,217,699,389.64 94,557,287.45 

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

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

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

8. รายได    

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

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

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

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

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

9.  รายจาย    

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

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

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

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

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

11. สินทรัพย       

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

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

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

12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

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

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

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

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

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

ผลการดําเนินงานในป 2562 

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

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

รายการ 
ป 2562 
(คน) 

ป 2561 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

  เขาใหม ลาออก เสียชีวิต โอนยาย 
1. สมาชิกสามัญ 4,774 4,775 (1) 100 72 28 1 
2. สมาชิกสมทบ 494 431 63 85 22 - - 

รวมสมาชิกทั้งหมด 5,268 5,206 62 185 94 28 1 
 

    2. ทุนเรือนหุน 
 สหกรณ มีทุนเรือนหุนรวมท้ังส้ิน  1,614,466,220  บาท ป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 ดังนี้ 
ลําดับ รายการ ป 2562 (บาท) ป 2561 (บาท) ทุนเรือนหุน (บาท

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

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

 ทุนเรือนหุนทั้งหมด 1,614,466,220.00 1,533,912,130.00 80,554,090.00 - 

 

 

ล�าดับ รายการ ปี 2562 
(บาท)

ปี 2561 
(บาท)
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3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน  
       มีเงินรับฝากรวมท้ังส้ิน  1,312,256,677.09 บาท  ป 2562  เปรียบเทียบกับป  2561 ดังนี้ 
ลําดับ รายการ ป 2562 

(บาท) 
ป 2561 
(บาท) 

เงินฝาก (บาท) 
(เพ่ิมขึ้น) 

1 ออมทรัพย 82,256,376.35 89,862,540.38 (7,606,164.03) 
2 ออมทรัพยพิเศษ 1,229,927,547.48 1,127,765,696.93 102,161,850.55 
3 สหกรณอ่ืน 72,753.26 71,152.33 1,600.93 

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

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปดบัญชีคร้ังแรก   
ไมนอยกวา 100 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 ตอป คิดดอกเบ้ียใหทุก 6 เดือน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เปดบัญชีคร้ังแรกไมนอยกวา 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 ตอป ฝากคร้ังตอไปอยางนอย  
5,000 บาท คิดดอกเบ้ียใหทุกเดือน และทบดอกเบ้ียเปนตนเงินฝาก สมาชิกสามัญฝากเงินไดบัญชีละ
ไมเกนิ 20,000,000 บาท สําหรับสมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท  
 

4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2562  เปรียบเทียบกับป 2561  ดังนี้ 

รายการ ป 2562 ป 2561 เพ่ิม/ลด 

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

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

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

4. เงินกูสามัญ (เพ่ือการศึกษา) - 57,000.00 - 

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

6. เงินกูฉุกเฉิน (อุทกภัย) - - - 

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

8. คลินิกเงินกูธนาคารออมสิน - 1,661,138.64 - 

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

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

รายการ 

 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

ป 2561 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 3,033.42 2,598.77 434.65 

เงินฝากธนาคาร    

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

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

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

เงินฝากสหกรณอื่น    

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

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

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

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

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

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,380.63 10,364.10 16.53 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 460,161,198.12 510,159,896.68 49,998,698.56 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(49,998,698.56)
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5.2  เงินลงทนุ  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2562 

จํานวนเงิน 
ป 2561 

จํานวนเงิน 
 

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

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

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

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

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

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

จํานวนเงิน 
ป 2561 

จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

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

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

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

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

32. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  26,118,500.00 26,118,500.00 - 

33. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 200,000.00 - 

34. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

35. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จาํกัด 1,000,000.00 1,000,000.00 - 

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

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

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

 

6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

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

ลําดับ รายการ ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

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

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

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

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

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

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

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

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

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

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 39,000.00 57,998.00 (18,998) 

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

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

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 901,000.00 899,500.00 1,500.00 

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

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 

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

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

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

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

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

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

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

จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2562  ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2562   เพื่อจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 363 ทุน รวมเปนเงิน       
901,000.00  บาท (เกาแสนหนึ่งพันบาทถวน) ดังนี้   

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 102 1,500 153,000.00 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 52 2,000 104,000.00 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 80 2,500 200,000.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 15 3,000 45,000.00 
5. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี) 114 3,500 399,000.00 

รวมเปนเงิน 363  901,000.00 
 

2.  การจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 
     ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพื่อจายเงิน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพ่ือจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 100 คน เปนเงิน 487,000.00 บาท                     
(ส่ีแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ดังนี ้
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 2 คนๆละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  6,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 9 คนๆละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  36,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 25 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก                
จํานวน 89 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน  445,000 บาท  

  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล 
บํารุงการศาสนา และทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 
(อัคคีภัย,น้ําทวม)  รวมเปนเงิน  23,000.00 บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 
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           4. การจายเงินคาพวงหรีด 

      ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงิน คาพวงหรีด                     
เพ่ือแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
ไมเกนิ 1,000 บาท จํานวน 39 ราย เปนเงิน  39,000 บาท (สามหมี่นเกาพันบาทถวน) 

           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2562  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพื่อจายเงินเปน  คาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 32 ราย เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2562 
      ในป 2562 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณ
ประจําป และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิก
เสียชีวิต จํานวน 32 ราย  รวมเปนเงิน 6,320,000 บาท (หกลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน) โดย
จายเงินงบประมาณเปนเงินจํานวน 3,691,000 บาท (สามลานหกแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว เปนเงินจํานวน 2,629,000 บาท (สองลานหกแสน
สองหมื่นเกาพันบาทถวน) 

จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพื่อคุมครองสินเชื่อในป 2562                 

กับบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบ้ียประกัน 750 บาท / 100,000 บาท/ ป  และ
มีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 9 ราย  รวมเปนเงิน   4,500,000.00  บาท  (ส่ีลานหาแสนบาทถวน) ดังนี ้

1 นายบรรทม ชางราย จํานวนเงิน 300,000  บาท 

2 นางอรุณ ยากล่ินหอม จํานวนเงิน 900,000  บาท 

3 นายไตรวิช ไทยอารี จํานวนเงิน 300,000  บาท 

4 นายสมโภชน เต็มเปยม จํานวนเงิน 1,300,000  บาท 

5 นางพรรณี อินทะสรอย จํานวนเงิน 300,000  บาท 

6 นายสุรัตน ยืดยาว จํานวนเงิน 100,000  บาท 

7 นายสามารถ ทองเนื้อสุข จํานวนเงิน 500,000  บาท 

8 นายวิโรจน เผือกจีน จํานวนเงิน 300,000  บาท 

9 นายชัยรัตน ไทยขํา จํานวนเงิน 500,000  บาท 
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ฉ. การเขารวมกิจกรรมภาคีสหกรณบางเขน ประจําป 2562 
 
  ภาคีสหกรณบางเขนไดเร่ิมกอตั้งเมื่อป 2550 ปจจุบันมีสหกรณตางๆจํานวน 13 สหกรณ         
เขารวมในภาคีสหกรณบางเขน มีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือทางดานการเงิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานขบวนการสหกรณและสังคม โดยจะผลัดเปล่ียนกันเปนเจาภาพจัดการประชุม
ประจําป ซึ่งในป 2562 สหกรณออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตร จํากัด และสหกรณออมทรัพย
กรมประมง จํากัด เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาภาคีสหกรณบางเขน ระหวางวันท่ี 8-10 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา 457 หมู 12 ถนนจอมเทียนบีช                    
ซอย 13-14 ตําบลหนองปรือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีมีประโยชน
ตอสหกรณของเราและบรรลุวัตถุประสงคของภาคีสหกรณบางเขน 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพี่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .............................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำาปี 2562

93
รายงานกิจการประจำาปี 2562





                  

 
 

 
 
 

  3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 
ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันท่ี  7  กุมภาพันธ 2562  
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2562  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2562 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562   โดยสรุปดังนี้ 
   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

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

 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 

ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 

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

๑.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑.๑ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และ

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

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

๑.๓ เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

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

ด าเนินการ ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติที่ประชุม 

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

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

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น ๓,๔๓๒,๗๓๘,๑๔๔.๑๒ บาท ในรอบปีบัญชี สหกรณ์มี
รายได้ทั้ งสิ้น ๑๗๑ ,๐๖๕ ,๙๗๑.๔๑ บาท ค่าใช้จ่ ายทั้ งสิ้น ๖๐ ,๐๒๘ ,๓๖๗.๙๙ บาท ก าไรสุทธิ 
๑๑๑,๐๓๗,๖๐๓.๔๒ บาท ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๑,๔๙๙,๙๐๑.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗  
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สหกรณ์มีการก าหนดประมาณการรายได้และรายจ่ายไว้ชัดเจน ผลการด าเนินงานมีรายได้ต่ ากว่า
ประมาณการ ๔.๖๒ ล้านบาท รายจ่ายต่ ากว่าประมาณการ ๕.๖๖ ล้านบาท ส่งผลให้มีก าไรสุทธิสูงกว่า
ประมาณการ ๑.๐๔ ล้านบาท 

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

๓.๒ ด้านการเงิน 
สหกรณ์มียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี ๓,๐๓๓.๔๒ บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีและอยู่ภายใน

วงเงินเก็บรักษาเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาทต่อวัน เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี ๑๑๕,๗๐๓,๐๙๐.๒๔ บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจ้ง

ยอดของธนาคาร สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ในที่ปลอดภัย ประกอบด้วย 
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์     ๑๑๕,๖๗๕,๒๕๖.๘๒  บาท 
 บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน              ๒๔,๘๐๐.๐๐  บาท 
     รวมเงินฝากธนาคาร ๑๑๕,๗๐๓,๐๙๐.๒๔  บาท 

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

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

ประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง มีการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์รายการทางบัญชี การสอบยัน
กับแผนกต่างๆ การประมวลผลและจัดท ารายงานทันต่อเหตุการณ์ 
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๓.๔ ด้านการประมวลผล 
สหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก ระบบ

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

 

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

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

๓.๕.๒ ในระหว่างปีสหกรณ์ไม่มีลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไม่มีการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

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

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

๑.๑) CPALL218B    ๒๒ ส.ค. ๕๗    ๒๒ ส.ค. ๖๔      ๑๐.๐๐     ๔.๗๕%      A 
๑.๒) CPALL226A    ๓๐ มิ.ย. ๕๘    ๓๐ มิ.ย. ๖๕      ๒๐.๐๐     ๔.๑๐%      A 
๑.๓) CPALL238A    ๒๖ ส.ค. ๕๙    ๒๖ ส.ค. ๖๖      ๒๐.๐๐     ๓.๒๕%      A 
๑.๔) CPALL22NA    ๓๐ พ.ย. ๖๐    ๓๐ พ.ย. ๖๕      ๑๐.๐๐     ๓.๑๐%      AA- 
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๒) หุ้นกู้ บมจ. ไทยคม  ราคาทุน  ๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๒.๑) THCOM21OB    ๐๒ ต.ค. ๕๗    ๐๒ ต.ค. ๖๔        ๕.๐๐     ๔.๖๘%      A- 
 

๓) หุ้นกู้ บมจ. ปตท.  ราคาทุน  ๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๓.๑) PTTC21NA    ๑๕ ธ.ค. ๕๗    ๑๕ พ.ย. ๖๔        ๕.๐๐     ๔.๐๐%     AAA 
 

๔) หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ราคาทุน  ๑๐๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๔.๑) CPF205A    ๑๓ พ.ค. ๕๘    ๑๓ พ.ค. ๖๓      ๑๐.๐๐     ๓.๒๑%      A+ 
๔.๒) CPF244A    ๑๒ เม.ย. ๕๙    ๑๒ เม.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๑๑%      A+ 
๔.๓) CPF251A    ๒๔ ม.ค. ๖๑    ๒๔ ม.ค. ๖๘      ๒๐.๐๐     ๓.๐๕%      A+ 
๔.๔) CPF281A    ๒๔ ม.ค. ๖๑    ๒๔ ม.ค. ๗๑      ๒๐.๐๐     ๓.๖๐%      A+ 
๔.๕) CPF225A    ๑๕ พ.ย. ๖๑    ๑๕ พ.ค. ๖๕      ๔๐.๐๐     ๓.๒๐%      A+ 
 

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

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

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

๘) หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๘.๑) SCCC244A    ๒๙ เม.ย. ๕๙    ๒๙ เม.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๒.๔๖%      A 
๘.๒) SCCC245A    ๐๙ พ.ค. ๖๐    ๐๙ พ.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๖๕%      A 
 

๙) หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  ราคาทุน  ๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๙.๑) STA215A    ๑๘ พ.ค. ๕๙    ๑๘ พ.ค. ๖๔        ๕.๐๐     ๓.๑๐%     BBB+ 
 

๑๐)  หุ้นกู้ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ราคาทุน  ๔๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๐.๑) CPFTH237A    ๑๕ ก.ค. ๕๙    ๑๕ ก.ค. ๖๖      ๒๐.๐๐     ๓.๐๙%      A+ 
๑๐.๒) CPFTH245A    ๒๔ พ.ค. ๖๑    ๒๔ พ.ค. ๖๗      ๒๐.๐๐     ๓.๒๔%      A+ 
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๑๑)  หุ้นกู้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ราคาทุน  ๑๐.๐๐ ล้านบาท :- 
๑๑.๑) BTSC26NA    ๑๐ พ.ย. ๕๙    ๑๐ พ.ย. ๖๙      ๑๐.๐๐     ๓.๘๗%      A 
 

๑๒)  หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  ราคาทุน  ๖๘.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๒.๑) BJC25DA    ๐๘ ธ.ค. ๕๙    ๐๘ ธ.ค. ๖๘      ๒๓.๐๐     ๔.๐๙%      A+ 
๑๒.๒) BJC203A    ๒๔ มี.ค. ๖๐    ๒๔ มี.ค. ๖๓      ๓๐.๐๐     ๓.๐๐%      A+ 
๑๒.๓) BJC233A    ๒๑ มี.ค. ๖๒    ๒๔ มี.ค. ๖๖        ๕.๐๐     ๓.๒๐%      A+ 
๑๒.๔) BJC259A      ๕ ก.ย. ๖๒      ๗ ก.ย. ๖๘      ๑๐.๐๐     ๒.๘๖%      A+ 
 

๑๓)  หุ้นกู้ บจ. น้ าตาลมิตรผล  ราคาทุน  ๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๓.๑) MPSC26DA    ๒๘ ธ.ค. ๕๙    ๒๘ ธ.ค. ๖๙        ๕.๐๐     ๔.๒๒%      A+ 
 

๑๔) หุ้นกู้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  ราคาทุน  ๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๔.๑) TU241A    ๑๙ ม.ค. ๖๐    ๑๙ ม.ค. ๖๗        ๕.๐๐     ๓.๕๘%      A+ 
 

๑๕)  หุ้นกู้ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๕.๑) SPI242A    ๐๙ ก.พ. ๖๐    ๐๙ ก.พ. ๖๗      ๒๐.๐๐     ๓.๔๔%      AA 
 

๑๖)  หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ราคาทุน  ๕๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๖.๑) IVL225A    ๐๔ พ.ค. ๖๐    ๐๔ พ.ค. ๖๕        ๕.๐๐     ๓.๒๔%      AA- 
๑๖.๒) IVL286A    ๐๘ มิ.ย. ๖๑    ๐๘ มิ.ย. ๗๑      ๔๕.๐๐     ๓.๘๓%      AA- 
 

๑๗)  หุ้นกู้ บมจ.บีอีซี เวิลด์  ราคาทุน  ๑๗.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๗.๑) BEC225A    ๓๑ พ.ค. ๖๐    ๓๑ พ.ค. ๖๕      ๑๗.๐๐     ๓.๑๔%       A- 
 

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

๑๙)  หุ้นกู้ บมจ.เบทาโกร  ราคาทุน  ๑๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๑๙.๑) BTG247A    ๒๑ ก.ค. ๖๐    ๒๑ ก.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๓๗%      A- 
 

๒๐)  หุ้นกู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย  ราคาทุน  ๑๐๒.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๐.๑) SCC248A    ๓๐ ส.ค. ๖๐    ๓๐ ส.ค. ๖๗      ๑๐๐.๐๐     ๒.๙๗%     A+ 
๒๐.๒) SCC224A    ๐๒ เม.ย. ๖๑    ๐๑ เม.ย. ๖๕         ๒.๐๐     ๓.๐๐%        A+ 
 

๒๑)  หุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๑.๑) BEM249A    ๐๗ ก.ย. ๖๐    ๐๗ ก.ย. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๑๐%      A 
๒๑.๒) BEM265A    ๐๙ พ.ค. ๖๒    ๐๙ พ.ค. ๖๙      ๑๐.๐๐     ๓.๕๙%      A 
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๒๒)  หุ้นกู้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  ราคาทุน  ๑๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๒.๑) AMATA24OA    ๐๕ ต.ค. ๖๐    ๐๕ ต.ค. ๖๗      ๑๐.๐๐     ๓.๐๔%      A 
 

๒๓)  หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  ราคาทุน  ๔๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๓.๑) BTSG27DA    ๒๖ ธ.ค. ๖๐    ๒๖ ธ.ค. ๗๐      ๑๕.๐๐     ๓.๖๕%      A 
๒๓.๒) BTSG239A    ๐๗ ก.ย. ๖๑    ๐๗ ก.ย. ๖๖      ๓๐.๐๐     ๓.๒๕%      A 
 

๒๔)  หุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  ราคาทุน  ๖๕.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๔.๑) TBEV253A    ๑๕ มี.ค. ๖๑    ๒๒ มี.ค. ๖๘      ๕๐.๐๐     ๓.๑๕%     AA 
๒๔.๒) TBEV239A    ๑๙ ก.ย. ๖๑    ๑๙ ก.ย. ๖๖      ๑๕.๐๐     ๓.๓๕%     AA 
 

๒๕)  หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร์ 1  ราคาทุน  ๔๗.๗๖  ล้านบาท :- 
๒๕.๑) BIPA335A    ๓๑ พ.ค. ๖๑    ๓๑ พ.ค. ๗๑      ๔๗.๗๖     ๓.๙๕%      A- 
 

๒๖)  หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร์ 2  ราคาทุน  ๔๗.๗๖  ล้านบาท :- 
๒๖.๑) BIPB335A    ๓๑ พ.ค. ๖๑    ๓๑ พ.ค. ๗๑      ๔๗.๗๖     ๓.๙๕%      A- 
 

๒๗)  หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์  ราคาทุน  ๓๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๗.๑) MINT243A    ๒๙ มี.ค. ๖๒    ๒๙ มี.ค. ๖๗      ๓๐.๐๐     ๓.๖๐%      A- 
 

๒๘) หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ราคาทุน  ๑๙.๐๐  ล้านบาท :- 
๒๘.๑) WHA244A    ๒๔ เม.ย. ๖๒    ๒๔ เม.ย. ๖๗      ๑๙.๐๐     ๓.๔๐%      A- 

 

รวมหุ้นกู้       ๑,๐๑๕.๕๒  ล้านบาท 
 
            ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 

ตราสาร     วันที่ออก      ครบวันที่         (ล้านบาท)   ดอกเบี้ย   เครดิต 
๑) พันธบัตร กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ราคาทุน  ๓๐.๐๐  ล้านบาท :- 

๑.๑) SB23DA     ๑๓ ธ.ค. ๕๙    ๑๓ ธ.ค. ๖๖     ๓๐.๐๐      ๒.๕๖%    ไม่ระบุ 
 

๒) พันธบัตร ธ.ก.ส. รุ่นสุขกันเถอะเรา  ราคาทุน  ๒๐.๐๐  ล้านบาท :- 
๒.๑) GGSB201A    ๑๒ ม.ค. ๕๘    ๑๒ ม.ค. ๖๓     ๒๐.๐๐      ๓.๘๐%     AAA 
 

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

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

รวมเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  ๕๗,๔๑๘,๕๐๐.๐๐  บาท 
 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น 

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

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

 รวมเงินลงทุน          ๑,๑๔๒,๘๐๘,๐๕๘.๐๖  บาท 
 

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

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

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

ข้อ ๑ กรณีสหกรณ์น ำเงินไปลงทุนในหุ้นสหกรณ์แล้ว ปรำกฏว่ำมูลค่ำหุ้นของสหกรณ์ที่น ำเงินไปลงทุน
ลดลงต่ ำกว่ำมุลค่ำที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น หรือลดลงจนกระทั่งมูลค่ำหุ้นติดลบให้รับรู้ผลขำดทุน
เทำ่กับจ ำนวนมูลค่ำที่ลดลง 

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

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

 

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

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

๓.๘ ด้านเงินกู้ยืม 
สหกรณม์ีวงเงินกู้ยืม ดังนี้  
๑) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น 

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

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

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

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

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

การกู้ยืมเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ์

๓.๙ ด้านการบริหารงานทุน 
สหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกโดยการให้สมาชิกซื้อหุ้นของสหกรณ์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สหกรณ์มีทุนที่ได้รับจากสมาชิก คงเหลือ ๑,๕๓๓,๙๑๒,๑๓๐ บาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
สหกรณ์มีทุนที่ได้รับจากสมาชิก คงเหลือ ๑,๖๑๔,๔๖๖,๒๒๐ บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๘๐,๕๕๔,๐๙๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๕ การเก็บเงินค่าหุ้น จ่ายคืนเงินค่าหุ้น ในระหว่างปีเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
สหกรณ ์

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

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

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

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

หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๗       ๒๐       ๙๐๗,๕๐๐       ๑,๐๔๐,๕๐๐     (๑๓๓,๐๐๐) 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘       ๕๐    ๑,๙๕๑,๕๐๐       ๑,๖๗๖,๐๐๐      ๒๗๕,๕๐๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙     ๑๘๓    ๙,๘๙๓,๗๐๐       ๓,๙๕๖,๓๐๐   ๕,๙๓๗,๔๐๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๐     ๓๕๑  ๑๑,๗๘๓,๐๐๐       ๔,๙๑๐,๕๐๐   ๖,๘๗๒,๕๐๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑   ๓๓๗.๕๒ ๑๗,๑๘๒,๒๗๕.๒๐       ๘๙๒,๓๐๐        ๑๖,๒๘๙,๙๗๕.๒๐ 
หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒       ๗๔    ๓,๔๙๕,๔๐๐               -             ๓,๔๙๕,๔๐๐ 
   รวมหุ้นกู้  ๑,๐๑๕.๕๒      ๔๕,๒๑๓,๓๗๕.๒๐   ๑๒,๔๗๕,๖๐๐        ๓๒,๗๓๗,๗๗๕.๒๐ 
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘   ๒๐         ๑๒,๐๐๐          ๓๙๔,๐๐๐    (๓๘๒,๐๐๐) 
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙   ๓๐    ๑,๕๒๑,๐๐๐          ๕๖๔,๐๐๐     ๕๖๔,๐๐๐ 
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑   ๒๐    ๓,๔๘๒,๐๐๐          ๕๘๔,๐๐๐     ๕๘๔,๐๐๐
พันธบัตรที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒    -                       -                         -                        -   
   รวมพันธบัตร        ๗๐    ๕,๐๑๕,๐๐๐        ๑,๕๔๒,๐๐๐  ๓,๔๗๓,๐๐๐ 
   รวมหุ้นกู้และพันธบัตร   ๑,๐๘๕.๕๒     ๕๐,๒๒๘,๓๗๕.๒๐   ๑๔,๐๑๗,๖๐๐       ๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐ 
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จากตารางข้างต้น ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๗ ซึ่งยังคงถือต่อมาในปี ๒๕๖๒ 
มีจ านวนลดลง ๑๓๓,๐๐๐ บาท  หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๘ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๒๗๕,๕๐๐ บาท  หุ้นกู้
ที่ลงทุนในปี ๒๕๕๙ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๕,๙๓๗,๔๐๐ บาท หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๐ มีก าไรที่ยังไม่
เกิดข้ึน เพ่ิม ๖,๘๗๒,๕๐๐ บาท หุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๑ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๑๖,๒๘๙,๙๗๕.๒๐ บาท 
และหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี ๒๕๖๒ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ๓,๔๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท รวมก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหุ้นกู้ 
เพ่ิม ๓๒,๗๓๗,๗๗๕.๒๐ บาท  ส่วนพันธบัตร มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ิม ๓,๔๗๓,๐๐๐ บาท รวมก าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นทั้งหมด เพ่ิมขึ้น ๓๖,๒๑๐,๗๗๕.๒๐ บาท อย่างไรก็ตาม ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้ ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้น าหุ้นกู้และพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเมื่อถือจนครบอายุจะสามารถไถ่
ถอนคืนได้ในราคาทุน และปรับก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารนั้นออก 

๔.การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ในระหว่างปีไดเ้สนอข้อบกพร่องทางด้านการควบคุมภายในบางประการ และติดตามข่าวสารการแก้ไข

ปรับปรุงของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประจ าเดือน  ซึ่งคณะ
กรรมการฯ และฝ่ายจัดการได้ท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง) 
      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐        
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.3 รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออก

จากสหกรณ์ระหว่างปี 2562
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3.3  รับทราบการรับสมัครรายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออจาก
สหกรณ ระหวางป 2562 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด  5,268  คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,774 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 494 คน  มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และ
สมาชิกท่ีถึงแกกรรม ระหวางป 2562  ดังนี้ 
(1)  สมาชิกสามัญ 

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

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 4,775 2,948 1,827 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 100 37 63 
สมาชิกลาออก ระหวางป (72) (33) (39) 
สมาชิกเสียชีวิต ระหวางป (28) (24) (4) 
สมาชิกโอนยายระหวางป (1) 0 (1) 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 4,774 2,928 1,846 
 
(2)  สมาชิกสมทบ 

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

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 431 176 255 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 85 33 52 
สมาชิกลาออกระหวางป (22) (10) (12) 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 494 199 295 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.4  รายงานผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ราชการไทย (สสอ.รท) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

ประจำาปี 2562
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  3.4  รายงานผลการดําเนินงานของศูนยประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประจําป 2562 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดรับเปนศูนยประสานงานใหสมาคม สสอ.รท. 
และสมาคม สส.ชสอ. ตั้งแตป 2554   และไดรับสมัครสมาชิกรอบแรกคือ รอบ 1/2554 ตั้งแตเดือน
เมษายน 2554 มาจนถึงปจจุบัน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562  สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ท่ีสมัคร 
เปนสมาชิกของสมาคม สสอ.รท. และสส.ชสอ. มี ดังนี้ 
  1. สมาชิกของสมาคม สสอ.รท.   จํานวน  1,292 คน 
  2. สมาชกิของสมาคม สส.ชสอ.  จํานวน    451 คน 
  สําหรับป 2562 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เสียชีวิตและไดรับ
เงินสงเคราะหครอบครัว ดังนี้ 

สมาคม จํานวน
ผูสมัคร 

จํานวน
ผูเสียชีวิต 

จํานวนเงินสงเคราะหที่สมาคมจาย  
(หลังหกัคาดําเนินการ) 

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

  แนวทางการดําเนินงานของสมาคม 
  1. สมาคมจะดําเนินการตาม พรม. การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  2. สมาคมตองมีขอบังคับ ตาม พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล และจะตองมีระเบียบตางๆท่ีออกตามกฎกระทรวง ระเบียบตางๆ 
ของกระทรวง พม. ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญและเสนอนายทะเบียนเพ่ือขอความ
เห็นชอบกอน จึงจะมาปฏิบัติได 
  3. การดําเนินงานของสมาคม จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ผูสมัครเปน
กรรมการตองมีคุณสมบัติตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ประโยชนที่ผูสมัครไดรับจากการเปนสมาชิกของสมาคม 
  1) เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงใหครอบครัว 
  2) ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต จะไดรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัว
ประมาณ 600,000 บาท (ตามจํานวนสมาชิกในเดือนท่ีเสียชีวิต) ซึ่งเงินจํานวนนี้ทายาทจะสามารถ
นํามาชําระหนี้สหกรณหรือหนี้รายอื่น แตหากสมาชิกท่ีเสียชีวิตไมมีหนี้สินก็จะเปนเงินพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางความเปนอยูท่ีดีขึ้นใหลูกหลาน จัดไดวาเปนการสรางความมั่นคงใหครอบครัวหลังการตาย 
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  3) ในกรณีท่ีสมาชิกท่ีมีหนี้กับสหกรณ ทายาทสามารถมีเงินชําระหนี้ได ทําให                  
ผูค้ําประกันไมตองรับภาระในเร่ืองการชําระหนี้แทน ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงแกผูค้ําประกัน 
  4) ท้ังสมาชิก  ผูค้ําประกัน และทายาท มีความมั่นใจในอนาคต ทําใหไมเกิด
ความเครียดและความกังวล สามารถดําเนินชีวิตไดเปนปกติ 
  5) ไดรวมทําบุญใหเพื่อนสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
  ความรวมมือระหวางสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด กับศูนยประสานงาน 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ชุดท่ี 39 ไดพิจารณาแนวทางการความรวมมือ
ระหวางสหกรณและศูนยประสานงาน สรุปไดดังนี้ 
  1) ศูนยประสานงานจะโอนรายไดท่ีไดรับจากท้ัง 2 สมาคม ตั้งแตเร่ิมรับเปน                  
ศูนยประสานงานเขาบัญชีสหกรณหลังจากหักคาใชจายตางๆ แลว 
  2) สหกรณฯ จะตั้งงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายของศูนยประสานงาน โดยให
การอนุมัติใชงบประมาณดังกลาวเปนอํานาจของคณะกรรมการศูนยประสานงาน 
  3) สหกรณกําหนดใหการฌาปนกิจสงเคราะห เปนสวัสดิการท่ีสหกรณจะจัดให
สมาชิก และเปนสวนหนึ่งของงานสหกรณ 
  การโอนรายไดใหสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ศูนยประสานงานฯ ไดโอนเงินท่ีสมาคมฯ จัดสรรให         
เงินคาบํารุงรายป เงินคาสมัครเปนสมาชิก และคาบันทึกขอมูลลงระบบ เปนรายไดของสหกรณ                
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด รวมเปนเงิน 171,800.10 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาท
สิบสตางค) ดังนี้   
  1. สมาคม สสอ.รท.    139,337.53  บาท 
  2. สมาชิก สส.ชสอ.      28,590.00  บาท 
  3. คาบันทึกขอมูลสมาชิกลงระบบ      3,872.57  บาท 
  การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหราชการไทย (สสอ.รท.)ป 2563 
  คุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิก สสอ.รท. 
  1. ประเภทสามัญ  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      - เปนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
  2. ประเภทสมทบ  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      - เปนคูสมทบ  บิดา  มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญ 
      - เปนเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการ (รวมถึงผูท่ีไมเปนสมาชิกสหกรณ หรือไม
มีสิทธิเปนสมาชิกสหกรณ 
  การสมัคร ย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานท่ีศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย                 
กรมประมง จํากดั โทร. 02 562 0572-3 กด 21 
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  การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และการนําสงเงินสงเคราะหลวงหนา 
 

รอบท่ี 
กําหนด 

วันรับสมัครและ
บันทึกขอมูล 

ศูนยฯตรวจสอบคุณสมบัติ
บันทึกขอมูลและโอนเงิน 

 
สมาคมรับเปน

สมาชิก 

 
อายุผูสมัคร 

(ป) 

 
ปท่ีเกิด 

คาสมัคร/ 
คาบํารุงเงิน
สงเคราะห

ลวงหนา (บาท) 

 
หมายเหตุ 

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

บรรลุนิติ
ภาวะถึง
สูงสุด 

ไมเกิน 55 ป 
(เกิดไมกอน
ป 2508) 

ผูท่ีเกิดต้ังแต
วันท่ี 1 
มกราคม 

2508 ถงึ 31 
ธันวาคม

2513 (อายุ 
50 

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

  การรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) ป 2563 
  คุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิกมี 2 ประเภท 
  (1) ประเภทสามัญ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   - เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณออมทรัพย (ท่ีเปนสมาชิก ชสอ.) 
   - มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันรับสมัคร 
   - อายุไมเกิน 50-55 ป 
  (2) ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   - เปนคูสมรส  บิดา  มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม ของสมาชิกประเภท
สามัญสมาคม สส.ชสอ. 
   - มีสุขภาพแข็งแรง 
   - อายุไมเกิน 50-55 ป 
  การชําระเงิน   
  -ผูสมัครชําระเงินคาสมัครเปนเงิน  20 บาท เงินคาบํารุงเปนเงิน  20 บาท                            
เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 4,800 บาท รวมเปนเงิน 4,840 บาท 
  การสมัคร ย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานท่ีศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย                   
กรมประมง จํากดั โทร. 02 562 0572-3 กด 21 
  โดยปกติสมาชิกจะตองชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเพ่ือคงสมาชิกสภาพในปตอไป                
ในเดือนมกราคม (วันส้ินปบัญชีของสมาคม คือวันท่ี 31 ธันวาคม) แตสําหรับสหกรณท่ีรับเปนศูนยประสานงาน     
และจะตองหักจากเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน ทางสมาคมก็ผอนผันใหจนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ          
แตศูนยประสานงานจะตองยืนยันรายชื่อสมาชิกท่ีจะคงสมาชิกภาพกอนส้ินป ซึ่งถาหากสมาชิกดังกลาว
จะเสียชีวิตในชวงมกราคม-กุมภาพันธ สมาคมก็จะจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหตามปกต ิ
 

           จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม    ........................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด

ประจำาปี 2562
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  4.1  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสด ประจําป 2562 
ผูสอบบัญชี  
  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดคัดเลือกและวาจาง นางจารุณี ศุภกาญจน  
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 จากหางหุนสวนจํากัด ธนสารการบัญชีและคณะ                       
เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2562  นั้น 
  ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562  ตอท่ีประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562  ซึ่งในปนี้สหกรณฯ มี 
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน 894,341,467.49 บาท 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,538,396,676.63 บาท 
           รวมสินทรัพย 3,432,738,144.12 บาท 
หนี้สิน    
 หนี้สินหมุนเวียน 1,438,424,549.67 บาท 
 หนี้สินไมหมุนเวียน 11,594,610.00 บาท 
            รวมหนี้สิน 1,450,019,159.67 บาท 
 ทุนของสหกรณ 1,982,718,984.45 บาท 
            รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,432,738,144.42 บาท 
 

  ผลการดําเนินงานของสหกรณในป 2562  มีรายได  171,065,971.41 บาท มีคาใชจาย
ดอกเบ้ียและคาใชจายในการดําเนินงาน 60,028,367.99 บาท และมีกําไรสุทธิ 111,037,603.42  บาท                          
(ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                     
งบกระแสเงินสด  ประจําป 2562 
 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................... 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 
เสนอ  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ความเห็น 

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

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

เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ

รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ   งบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา 

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

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้  

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

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

ปฏิบัติตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
- วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับปกอน 

เพ่ือวิเคราะหผลแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดผลแตกตางนั้น 
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการคํ้าประกัน วาเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบญัชี 
- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณอ่ืน สอบถามข้ันตอน 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตรวจหลักฐานการขอเปดบญัชี หลักฐานการฝากและถอน  การบันทึกบัญชี การคํานวณ
ดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกข้ันตอนเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด   

- มีการยืนยนัยอดเงินฝากคงเหลอืรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด เชนเดียวกัน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตอง
ตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว และการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ
หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงิน

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

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

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ  

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

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

         (นางจารุณี ศุภกาญจน) 
                                                                       ผูสอบบัญชีสหกรณ 
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• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ  

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

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

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

122
รายงานกิจการประจำาปี 2562



หนังสือรับรองของสหกรณ 

                         15  มกราคม   2563 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

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

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควร
จะเปนดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญ 
ตองบการเงิน 

4. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม 
ขอบังคับและกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน                 
ในภายหนา ซ่ึงควรจะไดนํามาพิจารณาในการเปดเผยในงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารอง
คาเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และ 

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

ปรากฏขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      
   
 
             
       

(นายอดิศร พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

(นายสมศักดิ์   เขตสมุทร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ป2562 ป2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

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

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

เงินลงทุนระยะสั้น 4 30,000,000.00          -                         

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

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 317,278.50              257,862.00              

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

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 894,341,467.49 862,291,032.01 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

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

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

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

เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 740,508.93 213,711.61 

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

เงินประกันใชไฟฟา 19,100.00                19,100.00                

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

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย
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ป 2562 ป 2561

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินหมุนเวียน

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

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

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

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

หนี้สินไมหมุนเวียน

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 11,594,610.00 10,707,490.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,594,610.00 10,707,490.00 

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

ทุนของสหกรณ

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

ทุนสํารอง 175,109,314.93 158,674,217.12

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

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

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 111,037,603.42       109,537,701.56      

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

วันที่ 15 มกราคม 2563

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและทุนของสหกรณ

ประธานกรรมการ

(นายอดิศร  พรอมเทพ)

(นายสมบูรณ เย็นเอง)

เลขานุการ
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บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

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

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

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

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

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

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

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

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

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

บวก รายไดอื่น

คาธรรมเนียมแรกเขา 10,000.00 0.01 14,400.00 0.01

คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ 8,500.00 0.00 9,300.00 0.01

คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมณาปนกิจ 171,800.10 0.10 311,766.58 0.18

รายไดอื่น 17,401.25 0.01 11,050.00 0.01

รวมรายไดอื่น 207,701.35 0.12 346,516.58 0.20

หัก   คาใชจายดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

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

คาบําเหน็จเจาหนาที่ 887,120.00 0.52 1,014,290.00 0.60

คาครองชีพ 96,000.00 0.06 72,000.00 0.04

คาประกันสังคม 133,539.56 0.08 133,744.44 0.08

คาสวัสดิการเจาหนาที่ 80,000.00 0.05 60,000.00 0.04

คาการศึกษาบุตร 96,556.25 0.06 50,000.00 0.03

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

คาตรวจสุขภาพประจําป 750.00 0.00 -                    -      

คาลวงเวลา 206,780.00 0.12 300,520.00 0.18

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 0.00

คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 125,834.68 0.07 131,758.71 0.08

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15 0.16 0.00 0.00

คาดูแลรักษาครุภัณฑ 106,922.49 0.06 150,133.29 0.09

คาไฟฟา 173,684.75 0.10 187,459.11 0.11

คาโทรศัพท 49,722.14 0.03 47,075.30 0.03

คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 44,472.50 0.03 11,197.00 0.01

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562

ป 2562 ป 2561
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562

บาท % บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

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

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 216,700.00 0.13 280,600.00 0.16

คารับรอง 37,407.00 0.02 48,412.00 0.03

คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00 0.09 130,000.00 0.08

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

คาไปรษณียากร 113,546.00 0.07 132,653.00 0.08

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 57,041.80 0.03 134,880.32 0.08

คาธรรมเนียมธนาคาร 44,415.27 0.03 31,911.00 0.02

คาบริการรับ - สงเงินสด 120,000.00 0.07 121,500.00 0.07

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ 464,000.00 0.27 558,000.00 0.33

คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 120,900.00 0.07 75,700.00 0.04

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00 0.05 90,000.00 0.05

คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00 0.05 80,000.00 0.05

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 251,202.45 0.15 174,588.39 0.10

คาของใชสํานักงาน 261,028.66 0.15 280,556.00 0.16

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 56,890.00 0.03 246,454.00 0.14

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 1,815.79 0.00 1,815.79 0.00

คาอบรมและสัมมนา 182,380.00 0.11 379,228.30 0.22

คาใชจายศูนยประสานงานณป. 29,066.00 0.02 50,885.50 0.03

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที 100,000.00 0.06 -                    -      

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย 34,441.94 0.02 -                    -      

คาใชจายอื่น ๆ 106,360.77 0.06 67,098.95 0.04

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

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

ป 2562 ป 2561
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บาท % บาท %

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก

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

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 199,005.46 0.12        176,426.31           0.10     

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

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

รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล 767,999.99 0.45        959,999.95           0.56     

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

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 713,999.99 0.42        363,846.57           1.17     

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

ผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 426,780.82 0.25        -                      -       

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

ผลตอบแทนจากการถือหุน ชส.ธนกิจไทย 0.00 -         20,000.00             0.01     

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

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ป 2562 ป 2561
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง

- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย

จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม

- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน

สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดง

รายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น

- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน

- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน

- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได 

การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท  

ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เงินสด 3,033.42 2,598.77

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 24,800.00 51,587.75

ออมทรัพย 115,675,256.82 61,438,612.99

รวม 115,703,090.24 61,492,799.51

3. เงินฝากสหกรณอื่น  ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน 50,817.49 49,532.58

เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 10,380.63 10,364.10

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 220,000,000.00 290,000,000.00

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

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

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 80,000,000.00 80,000,000.00

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 110,000,000.00 90,000,000.00

รวม 460,161,198.12 510,159,896.68

- เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 61,198.12 บาท และเงินฝากประเภทประจําจํานวน  460,100,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

4. เงินลงทุน  ประกอบดวย

บาท บาท

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 30,000,000.00 - 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 30,000,000.00 - 

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม 1,135,752,375.20 1,030,017,600.00

ป  2562 ป  2561
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

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

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

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

- หุน บมจ.สหประกันชีวิต 200,000.00 200,000.00

รวม 27,418,500.00 27,418,500.00

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาหุนสหกรณ 134,441.94 -                      

รวม 27,284,058.06 27,418,500.00

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

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

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

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํานวน  34,441.94  บาท

ขอผูกพัน

1) หุนกูที่ระบุวาผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกําหนดไถถอนได

1. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล ออกวันที่ 30 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2565 จํานวน 10.00 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 26 พ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกําหนดป 2567 จํานวน 20.00 ลานบาท

3. หุนกู บมจ.ช.การชาง ออกวันที่ 03 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 15.00 ลานบาท

4. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ ออกวันที่ 10 พ.ย. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2569 จํานวน 10.00 ลานบาท

5. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร ออกวันที่ 08 ธ.ค. 2559 ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 23.00 ลานบาท

6. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพณิชย ออกวันที่ 08 ก.ย. 2560 ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2566 จํานวน 40.00 ลานบาท

7. หุนกู บมจ.บีทีเอสกรุปโฮลดิ้งส ออกวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกําหนดป 2570 จํานวน 15.00 ลานบาท

8. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ออกวันที่ 15 มี.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกําหนดป 2568 จํานวน 50.00 ลานบาท

2) หุนกูที่กําหนดการทยอยคืนเงินตนเปนรายปจนครบอายุ

1. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 47.762 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 47.762 ลานบาท

3) เงินลงทุน จํานวน 541.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน-

ระยะสั้นจํานวน 492.00 ลานบาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) รวมวงเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 500.00 ลานบาท

1. พันธบัตร ธกส.  จํานวน 20.00 ลานบาท 12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  จํานวน 5.00 ลานบาท  

2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 50.00 ลานบาท 13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส  จํานวน 50.00 ลานบาท  

3. หุนกู บมจ.ไทยคม  จํานวน 5.00 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 4.00 ลานบาท  

4. หุนกู บมจ.ปตท.  จํานวน 5.00 บาท 15. หุนกู บมจ.เบทาโกร  จํานวน 10.00 ลานบาท  

5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 20.00 ลานบาท 16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  จํานวน 102.00 ลานบาท  

6. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 5.00 บาท 17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 10.00 ลานบาท  

7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวน 50.00 ลานบาท  18. หุนกู บมจ.ช.การชาง  จํานวน 30.00 ลานบาท  

8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  จํานวน 20.00 ลานบาท  19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  จํานวน 10.00 ลานบาท  

9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  จํานวน 40.00 ลานบาท  20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 20.00 ลานบาท

10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํานวน 10.00 ลานบาท  21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 50.00 ลานบาท

11. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 30.00 ลานบาท  22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 15.00 ลานบาท

ป  2562 ป  2561

บาท บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย
  ขอผูกพัน (ตอ)

4) เงินลงทุน จํานวน 499.50 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

1. พันธบัตรรัฐบาล  จํานวน 30.00 ลานบาท 8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 40.00 ลานบาท  

2. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 15.00 บาท 9. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 10.00 ลานบาท 

3. หุนกู บจก.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น  จํานวน 19.00 ลานบาท 10. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 30.00 ลานบาท

4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 28.00 ลานบาท  11. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 15.00 ลานบาท

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

6. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ  จํานวน 20.00 ลานบาท  13. หุนกู บจก.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จํานวน 30.00 ลานบาท

7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 80.00 ลานบาท

5) เงินลงทุนในหุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํานวน 5.00 ลานบาท ครบกําหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ วันที่ซื้อ หุนกูไดรับ

การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A- ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือการลงทุน

อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 โดย ณ วันสิ้นป หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือลดลงอยูในระดับ BBB+

5. เงินใหกูยืม  ประกอบดวย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

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

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

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

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

ลูกหนี้เงินกูเพื่อสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห 0.00 0.00 9,380.00 0.00

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

6. ลูกหนี้อื่น  ประกอบดวย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

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

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

7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ 25,502.00 143,238.00

ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ 761,961.65 403,983.56

ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ 1,335,050.65 1,204,466.30

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินวันออมแหงชาติ 426,780.82 0.00

ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ 7,557,181.76 7,225,120.46

คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา 100,000.00 100,000.00

รวม 10,206,476.88 9,076,808.32

บาท

ป  2561

บาท

ป  2561ป  2562

บาท

ป  2562

บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

8. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร  ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

สิทธิประโยชนในอาคารระหวางกอสราง -                      1,290,000.00         

สิทธิประโยชนในอาคาร 5,200,093.85         -                      

รวม 5,200,093.85         1,290,000.00         

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร สหกรณไดขอใชพื้นที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของอาคารโรงอาหารกรมประมง เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณ-

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

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

ตั้งแตป 2561 ถึง 2582  ตัดจายปละ  273,689.15 บาท

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น    ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

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

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

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

รวม 125,000,000.00 305,000,000.00

ในป 2562

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

โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไมมียอดคงเหลือ

2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงเหลือ 55.00 ลานบาท ประกอบดวย

- เลขที่ 330/2562 วันที่ออกตั๋ว 15 พ.ย. 2562 วันครบกําหนด 14 ก.พ. 2563 จํานวน 25.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.45 ตอป 

- เลขที่ 331/2562 วันที่ออกตั๋ว 21 พ.ย. 2562 วันครบกําหนด 21 ก.พ. 2563 จํานวน 30.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.45 ตอป 

จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 510.45 ลานบาท ประกอบดวย

1. พันธบัตร ธกส.  จํานวน 20.00 ลานบาท 12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  จํานวน 4.75 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 47.50 ลานบาท 13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส  จํานวน 47.50 ลานบาท 

3. หุนกู บมจ.ไทยคม  จํานวน 4.50 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 3.80 ลานบาท 

4. หุนกู บมจ.ปตท.  จํานวน 4.75 ลานบาท 15. หุนกู บมจ.เบทาโกร  จํานวน 9.50 ลานบาท

5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 18.00 ลานบาท 16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  จํานวน 96.90 ลานบาท 

6. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 4.75 ลานบาท 17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  จํานวน 9.50 ลานบาท  

7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวน 45.75 ลานบาท 18. หุนกู บมจ.ช.การชาง  จํานวน 27.00 ลานบาท

8. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  จํานวน 19.00 ลานบาท 19. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  จํานวน 9.50 ลานบาท  

9. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  จํานวน 19.00 ลานบาท  20. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 19.00 ลานบาท

10. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํานวน 9.50 ลานบาท 21. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 47.50 ลานบาท

11 .หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 28.50 ลานบาท 22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 14.25 ลานบาท

3) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  วงเงิน 70.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

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

- เลขที่ สอป.01/2562 วันที่ออกตั๋ว 21 ต.ค. 2562 วันครบกําหนด 17 ม.ค. 2563 จํานวน 50.00  ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.50 ตอป 

- เลขที่ สอป.02/2562 วันที่ออกตั๋ว 21 ต.ค. 2562 วันครบกําหนด 17 ม.ค. 2563 จํานวน 20.00  ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.50 ตอป 
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

จํานวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 200.00 ลานบาท ประกอบดวย

1. พันธบัตรรัฐบาล  จํานวน 30.00 ลานบาท 5. หุนกู บจ.น้ําตาลมิตรผล  จํานวน 5.00 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.การบินไทย  จํานวน 15.00 ลานบาท 6. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํานวน 20.00 ลานบาท

3. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวนเงิน 50.00 ลานบาท 7. หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  จํานวน 17.00 ลานบาท   

4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 23.00 ลานบาท 8. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 40.00 ลานบาท   

10. เงินรับฝาก   ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย 82,256,376.35 89,862,540.38

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

เงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย 0.00 0.00

รวม 1,312,183,923.83 1,217,628,237.31

เงินรับฝาก - สหกรณอื่น

เงินรับฝากออมทรัพย 72,753.26 71,152.33

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

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

เงินปนผลคางจาย 1,553.50 1,553.50

เงินรอจายคืน 722,197.13 1,374,363.94

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 15,983.42 35,808.00

เงินประกันสังคมคางจาย 12,000.00 11,994.00

คาใชจายคางจาย 172,298.13 94,213.83

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 90,000.00 90,000.00

คาตรวจสอบกิจการคางจาย 90,000.00 80,000.00

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) 63,840.40 121,329.40

รวม 1,167,872.58 1,809,262.67

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น  ๆ ประกอบดวย
ป 2562 ป 2561

บาท บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 14,169,200.00 11,415,700.00

ทุนสาธารณประโยชน 5,985,071.25 6,037,071.25

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 8,296,982.65 8,286,982.65

ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน 3,426,217.00 8,900,000.00

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562

13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ป 2562 ป 2561

บาท บาท

ยอดยกมาตนงวด 14,017,600.00 16,256,500.00

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 50,228,375.20 14,017,600.00

14.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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ป 2562 ป 2561

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

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

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 125,834.68            131,758.71            

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน 134,441.94            -                       

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15            -                       

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 887,120.00            1,014,290.00          

คาใชจายคางจาย 364,298.13            276,207.83            

คาใชจายจายลวงหนา -                       60,000.00              

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

คาวัสดุสํานักงานใชไป 143,238.00            67,640.00              

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

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน

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

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน 110,332,013.00      87,851,538.25        

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

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

เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น 1,910,994.83          6,241,201.44          

เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน (25,502.00)             (143,238.00)            

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา -                       (100,000.00)            

เงินสดรับรายไดคางรับ 8,833,570.32          5,313,387.01          

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาใชจายคางจาย (276,207.83)           (625,284.00)            

เงินรอจายคืน (651,396.89)           (465,163.80)            

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

ภาษีหัก ณ ที่จาย (19,824.58)             18,596.29              

เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ -                       (1,238,590.00)         

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562
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ป 2562 ป 2561

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล -                       (20,000,000.00)       

เงินสดรับจากพันธบัตรรัฐบาล -                       8,000,000.00          

เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม (30,000,000.00)       -                       

เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม -                       -                       

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

เงินสดรับจากหุนกู 4,476,000.00          -                       

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

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (652,632.00)           (51,500.28)             

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

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

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 374,338,753.14      310,898,155.60       

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

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00)             (30,000.00)             

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

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

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

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 108,384,850.00      105,782,010.00       

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

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

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (62,000.00)             (540,998.00)            

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

ทุนสํารองเพิ่มขึ้น 5,473,783.00          -                       

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

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

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

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

ผูจัดการ

                           สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  มีกําไรสุทธิประจําป 2562  เปนเงิน 111,037,603.42 บาท

และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2562  ดังนี้

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

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

2. คาบํารุงสันนิบาต 30,000.00           0.03     30,000.00          0.03     

(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน  30,000 บาท)

3. เงินปนผล  4.90  76,313,397.00      68.72   5.00  73,895,531.75     67.46   

4. เงินเฉลี่ยคืน 14.00 15,806,751.25      14.23   13.00 15,555,766.50     14.20   

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

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00           0.01     10,000.00          0.01     

(ไมเกิน 2 %  ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)

7. ทุนสาธารณประโยชน 10,000.00           0.01     10,000.00          0.01     

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

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

 (ไมนอยกวา 5 % ของกําไรสุทธ)ิ

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

                             จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562  

มติที่ประชุม               .............................................................................................................................

รายการจัดสรรกําไรสุทธิ
ป 2561ป 2562
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.3 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย 

ประจำาปี 2563
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                                                       4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2563

ผูจัดการ

ป 2563

แผนงาน ผลงาน แผนงาน

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

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

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

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

ป 2563

แผนงาน ผลงาน แผนงาน

1. ประมาณการรายได

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ประมาณการรายจาย

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

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

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

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

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

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

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

                              

ป 2562

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2563

ป 2562

ประมาณการรายได -  รายจาย ประจําป 2563

รายการ หมายเหตุ

รายการ หมายเหตุ
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ขอตั้งป 2562 จายจริงป 2562 ขอตั้งป 2563 เหตุผลและความจําเปน

1 เงินเดือนและคาจาง

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

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

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

   สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป

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

รวม 10,270,000.00 7,524,132.92   11,017,000.00 

2 คาตอบแทน

2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ 3,800,000.00   3,704,722.00    3,800,000.00     -  เปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกที่มาประชุมคนละ 700.00 บาท

และประชุมวิสามัญ     และเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท  ทั่วประเทศ 

 -  คาน้ําดื่ม

 -  คาพิมพหนังสือรายงานกิจการ

 -  คาเงินรางวัลจับสลากใหกับสมาชิกผูมาประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ

    และคาใชจายอื่นๆ

2.2 คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00     150,000.00      150,000.00       - คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ

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

   และอื่นๆ

2.4 คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 90,000.00       120,900.00      90,000.00         -  คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ 

 -  คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

2.5 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณฯ 522,000.00     464,000.00      522,000.00       - คาตอบแทนผูทําหนาที่ตางๆ 

1.  ผูจัดการ  15,000  บาท เหรัญญิก  5,000 บาท   

    เลขานุการ 5,000 บาท/เดือน

2.  ประธานเงินกู  5,000 บาท/เดือน และกรรมการ 2 คนๆละ 3,000 บาท/เดือน

3.  เจาหนาที่นําสงเอกสารและไปติดตอธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติงาน

    มอบหมายใหรับผิดชอบ   1,500 บาท/เดือน

4 .เจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน ทุกวันทําการวันละ 250 บาท 

2.6 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 260,000.00     216,700.00      260,000.00       - ประธานคณะกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาสหกรณฯ,

ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ

จํานวน 700 บาท/ครั้ง

2.7 คาลวงเวลา 220,000.00     206,780.00      220,000.00       - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

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

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

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

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

   ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ

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

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

   ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

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

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563

หมวดรายจาย
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ขอตั้งป 2562 จายจริงป 2562 ขอตั้งป 2563 เหตุผลและความจําเปน

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563

หมวดรายจาย

3 คาใชสอย

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

 - คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร

 - คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร  (ATM)

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

3.3 คาไปรษณียากร 110,000.00     113,546.00      110,000.00       - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ 150,000.00     106,922.49      130,000.00       -  เพื่อจายเปนคาดูแลและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ  โปรแกรม Internet  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา Printeronix  P 5210  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องพิมพ  Passbook  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร

 -  เพื่อจายเปนคาดูแล PC  และโปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 18 เครื่อง

     Printer 7 เครื่อง และ Server 1เครื่อง

3.5 คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 20,000.00       44,472.50        50,000.00         - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ

 - เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา

3.6 คาอบรมและสัมมนา 500,000.00     182,380.00      350,000.00       - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาที่พัก คาอาหาร และอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา

กรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน

และโครงการสัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.7 คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก คายานพาหนะ 260,000.00     56,890.00        150,000.00       -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ, กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ  เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวม

ประชุม  อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

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

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

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

   เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย

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

    สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

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

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

4 คาวัสดุ                                  

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

เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

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

คอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม 450,000.00     512,231.11     450,000.00     

5 คาสาธารณูปโภค

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

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

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

ประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2563

หมวดรายจาย

6 จายดอกเบี้ยจาย

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

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

6.3 ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน -                34,441.94        -                 -   ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด

6.4 ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน -                100,000.00      -                 -   ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

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

7 -                

7.1 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร 1,500,000.00   652,632.00      1,504,000.00     - คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ เปนจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท

 - ซื้อเกาอี้ทํางาน 2 ตัว ๆ ละ 2,000.00 บาท เปนเงิน 4,000.00 บาท

รวม 1,500,000.00  652,632.00     1,504,000.00   

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

8.1 คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน 150,000.00     125,834.68      150,000.00       - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี

8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร -                273,689.15      -                

รอตัดบัญชี -                -                 -                

รวม 150,000.00     399,523.83     150,000.00     

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

หมายเหต ุ      รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน  ยกเวนหมวดครุภัณฑ

                                  

 

คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร



ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.4 อนุมัติเงินสมทบสร้างอาคารต้ังเป็นเงินททุน

สะสมเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์ 
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   4.4 พิจารณาอนุมตัิเงินสมทบสรางอาคารตั้งเปนเงินทุนสะสมเพ่ือ
พัฒนากิจการของสหกรณ 
ผูจดการ 
   ดวยสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดใชเงินสมทบสรางอาคาร               
เพ่ือปรับปรุงอาคารช้ัน 2 และชั้น 3  โรงอาหารกรมประมง  เปนสํานักงานสหกรณออมทรัพย              
กรมประมง จํากัด เสร็จเรียบรอยแลว และยังมีเงินคงเหลือเปนเงิน 3,426,217 บาท (สามลาน                  
ส่ีแสนสองหมื่นหกพันสองรอยสิบเจ็ดบาทถวน) 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 39 เห็นสมควรนําเงินท่ีเหลือ
ดังกลาวตั้งเปน “ เงินทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ” โดยใชเงินทุนดังกลาว ตามวัตถุประสงค 
ดังตอไปนี้ 
   1. เพื่อปรับปรุง  ซอมแซม หรือตอเติมสํานักงาน หรือสินทรัพยถาวรของ
สหกรณ 
   2. เพื่อจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน ในการพัฒนาสหกรณใหทันสมัย 
   3. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการสหกรณใหแกสมาชิก  กรรมการ และเจาหนาท่ี 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.5 อนุมัติการกำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์

อาจกู้ยืมหรือคำ้าประกัน ประจำาปี 2563
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  4.5  พิจารณาอนุมตัิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
ประจําป 2563 
ผูจัดการ 
  ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561  เมื่อวันท่ี 7  กุมภาพันธ 2562  ได
กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 ไวไมเกิน 1,000 ลานบาท      
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน 
  ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17  กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวา
นี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 39 ประจําป 2562 ไดพิจารณาเห็นวา 
เพ่ือใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินท่ี
สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2563 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.6 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมประมง จำากัด 
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   4.6  การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ผูจัดการ 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
ซึ่งไดประกาศในราชกิจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งมาตรา16 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ ดังกลาว ไดแกไขบทบัญญัติมาตรา 46 (5) กําหนดใหสหกรณมีอํานาจกระทํา
การรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา จากนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน   

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว สหกรณออมทรัพยกรม
ประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 
หมวด 4 การดําเนินงาน ขอ 9 การรับฝาก  สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภท
ประจําจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือนิติบุคคล หรือสหกรณอื่นฯ 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจาณา ใหความเห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ 
ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
    

  

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.6 
 

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

    ขอ  9.  การรับฝากเงิน   
สหกรณอาจรับฝากเงินประเภท  
ออมทรัพย  หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือ
สหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ซ่ึงสมาชิกของสมาคม
นั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิก
ของสหกรณไดตามระเบียบของ
สหกรณ 
     ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก 
ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน 
ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
     ใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามหลกัเกณฑ  และ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

    ขอ  9.  การรับฝากเงิน   
สหกรณอาจรับฝากเงินประเภท  
ออมทรัพย  หรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือ
นิติบุคคลหรือสหกรณอ่ืน หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึง
สมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของสมาชิกของสหกรณได
ตามระเบียบของสหกรณ 
     ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก 
ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน 
ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
     ใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามหลกัเกณฑ  และ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ซ่ึง
มาตรา 16 แหง พรบ. ดังกลาวได
แกไขบทบัญญัติมาตรา 46 (5) โดย
กําหนดการรับฝากเงินจากนิติ
บุคคลได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน

ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน
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4.7 พิจารณาหลักการให้สหกรณ์นำาเงินไปฝาก

หรือลงทุนอย่างอื่น 
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4.7 พิจารณาอนุมตัิหลกัการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  
ผูจัดการ          
  ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558                     
ลงวันท่ี 3 กรกฏาคม 2558  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง
ขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 และ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพื่อใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเส่ียงนอยท่ีสุด 
ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

ขอ 2. ในประกาศนี้ 
 “ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 
 “ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  หุนกูท่ี

มีหลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ 
ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

 (1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ               

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
 (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
 (4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
  (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใต

โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ
การแปลงสินทรัพย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 (6) หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท่ีไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
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ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณท่ีไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2552                 
อยูกอนวันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป  
(ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฏาคม 2558) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 158,674,217.12 บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  175,109,314.93  บาท  
เพิ่มขึ้นจาก  ปกอน 16,435,097.81 บาท 
   คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงิน              
ไมเกิน 175.0 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจาณาอนุมัติการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
ประจําป 2563 ตามขอ 3 (1) – (7) 

 
มติที่ประชุม  .............................................................................................................................. 
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 4.8 พิจารณาการคัดเลอืกผูสอบบัญชีและจัดจาง ผูสอบบัญชี 
ประจําป 2563 
ผูจัดการ    
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจาง
ผูสอบบัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชี
สหกรณเพื่อประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว 
สามารถทําการประชุมใหญ  จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทัน
ตามความตองการของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีสหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป  
   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                  
ขอ 71 (5)  กําหนดใหท่ีประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
   ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2561  เมื่อวันท่ี  7 กุมภาพันธ  2562             
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  เลขทะเบียนท่ี 4424  เปนผูสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2562                
ในอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน  90,000 บาท 
   ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 39 คร้ังท่ี 1/2563               
เมื่อวันท่ี  15  มกราคม  2563   ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ของบริษัทธนสารการบัญชี และคณะ                       
โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 ซึ่งเปนบริษัทฯ เดิมท่ีไดตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เปนเงิน  90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)     
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา  
   1.  บริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชี
อนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2563 
   2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2563                            
เปนเงิน  90,000  บาทเพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.8 
ลําดับ บริษัท วงเงินคาจาง การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ 
1 บริษัทธนสาร การบัญชี 

โดย นางจารุณี  ศุภกาญจน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                           
เลขท่ี 4424 

เปนเงิน 90,000 บาท 
ขอเบิกครั้งเดียวใน
วันท่ีรับรองงบ
การเงินประจําป 

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้งและมอบหมายให
ผูชวยผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ                 
3 ครั้งๆละ ไมนอยกวา 2 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวย
ผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด 
กรณีมีขอสังเกตทางการเงินการบัญชีท่ีสําคัญท่ีพบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร หรือ
เม่ือไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหนวยงาน
ราชการ  
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งตามท่ีสหกรณรองขอ 
- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืนท่ีมีป
บัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจํานวนท่ีกรมตรวจ
บัญชีกําหนด 
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติตามท่ี
ประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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 4.9  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 40 
ประจําป  2563 
ผูจัดการ 
     ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 62                
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 39  มีจํานวน  13  คน ดังนี้  
    1. คณะกรรมการดําเนินการ  เปนกรรมการที่ยังอยูในตําแหนงตอไปอีก 
1 ป  จํานวน 7 ทาน  
        1.  นายอดิศร   พรอมเทพ  2. นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน 
        3.  นายบรรจง  จํานงศิตธรรม    4. นายสมศักดิ์   เขตสมุทร 
        5.  นางภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ 6. นายเขมชาติ   จิวปราสาท  
        7.  นายสมหวัง  พิมลบุตร 
   2. กรรมการดําเนินการครบวาระ   4 ป  (เวนวรรค  1 ป )  จํานวน 3 ทาน  
        1. นายสุเมธ   ตันติกุล  2. น.ส.ฉวีวรรณ  พวงทิพากร 
        3. นายสุธรรม    ล่ิมพานิช    
   3.  กรรมการครบวาระและมีสิทธสิมัครเลือกตั้ง   จํานวน  3  ทาน    
        1. นายสิงหนาท   ประศาสนศิลป 2. นายสมบูรณ  เย็นเอง 
         3.  นายสมชาติ     เจริญวุฒิชัย 

   ดังน้ัน เพ่ือใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย                 
กรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 40  เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมีนางพิศมัย  สมสืบ  เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อทําหนาท่ีสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 40 เปน กรรมการดําเนินการ  
จํานวน 6 คน  โดยวิธีการเลือกตั้ง 

   สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการจํานวน  14  คน จึงขอให
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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 4.10  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 
ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2563  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2562  ผูสมัครตองเปน
นิติบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมแนบ
หลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา อาคารปลอดประสพ              
(ชั้น 5)  กรมประมง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี 16-20  ธันวาคม  2562 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้ง
เปนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติบุคคล  
   ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

  จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมรับทราบ
และพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  5

เรื่องอื่นๆ

5.1 การจับรางวัลให้สมาชิก
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 

5.1 การจับรางวัลใหสมาชิกในหองประชุมและสมาชิกท่ัวประเทศ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 39  คร้ังท่ี 

12/2562  เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562   มีมติใหจัดสรรเงินรางวัลสําหรับจับสลากในวันประชุมใหญ
สามัญประจําป  2562  ในวันพฤหัสบดี ท่ี   13  กุมภาพันธ   2563  จํานวน  200  รางวัล                     
เปนจํานวนเงิน  226,000  บาท  (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) ดังนี้ 

สมาชิกท่ัวประเทศ  จํานวน  113,000 บาท สมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 113,000 บาท 
ลําดับ จํานวนเงิน 

(บาท) 
รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

ลําดับ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รางวัล 
(รางวัล) 

รวม 
(บาท) 

รางวัลท่ี 1 10,000.00   1    10,000.00 รางวัลท่ี 1 10,000.00 1    10,000.00 
รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 รางวัลท่ี 2 5,000.00   3    15,000.00 
รางวัลท่ี 3 3,000.00    6    18,000.00 รางวัลท่ี 3 3,000.00   6    18,000.00 
รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 รางวัลท่ี 4 2,000.00  10    20,000.00 
รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 รางวัลท่ี 5 1,000.00   20   20,000.00 
รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 รางวัลท่ี 6 500.00   60   30,000.00 
  100   113,000.00   100   113,000.00 

เงื่อนไขในการรับรางวัล  
 1.  สมาชิกท่ัวประเทศไดรางวัลทุกคน และมีสิทธิไดรับเงินรางวัลซ้ํา ในกรณีท่ีสมาชิกผูนั้นไดรับ
เงินรางวัลใน หองประชุมแลว 
 2.  สมาชิกผูเขารวมประชุม  มีสิทธ์ิรับรางวัลท่ี  1 – 6  ตองอยูในหองประชุมในขณะจับรางวัล นั้น 
 3. ผูท่ีไดรับรางวัล สหกรณฯ จะโอนเขาบัญชีออมทรัพยของสหกรณฯ ทุกรางวัล 

 
ผลการจับรางวัล 
 สมาชิกทั่วประเทศ  จํานวน  100  รางวัล 
 

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

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

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

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 4  จํานวน  10  รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก  
 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 5  จํานวน 20  รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท  ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 
13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 
15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 
17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 
19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท  ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท (ตอ) ไดแก 

11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 

13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 

15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 

17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 

19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 

21…………………………………………………… 22. …………………………………………………… 

23. …………………………………………………. 24…………………………..………………………… 

25…………………………………………………… 26…………………………………………………….. 

27…………………….…………………………….. 28……………………………………..……………… 

29…………………………………………………… 30………………………………………...…………… 

31…………………………………………………… 32…………………………………………………… 

33…………………………………………………… 34…………………………………………………… 

35…………………………………………………… 36…………………………………………………… 

37…………………………………………………… 38…………………………………………………….. 

39. …………………………………………………. 40…………………………………………………… 

41........................................................... 42…………………………………………………… 

43…………………………………………………… 44…………………………………………………… 

45…………………………………………………… 46........................................................... 

47. ………………………………………………… 48…………………………………………………… 

49........................................................... 50............................................................ 

51........................................................... 52............................................................... 

53............................................................ 54.............................................................. 

55.......................................................... 56.............................................................. 

57............................................................ 58............................................................. 

59........................................................... 60............................................................. 
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ผลการจับรางวัล 
 สมาชิกที่เขารวมประชุม   จํานวน  100  รางวัล 

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

1 ........................................................ 
   

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

รางวัลที่ 3  จํานวน  6  รางวัลๆละ 3,000.- บาท ไดแก 
 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 

 
รางวัลที่ 4  จํานวน  10  รางวัลๆละ 2,000.- บาท ไดแก  
 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 

 

รางวัลที่ 5  จํานวน 20  รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท  ไดแก 
1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 
13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 
15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 
17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 
19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 
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รางวัลที่ 6    จํานวน 60 รางวัล   รางวัลละ 500.-บาท  ไดแก 

1…………………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 4……………………………………………………… 
5. …………………………………………………… 6……………………………………………………… 
7…………………………………………………….. 8……………………………………………………… 
9…………………………………………………… 10…………………………………………………… 
11…………………………………………………… 11…………………………………………………… 
13. ………………………………………………… 14…………………………………………………… 
15. ………………………………………………… 16…………………………………………………… 
17…………………………………………………… 18…………………………………………………… 
19…………………………………………………… 20…………………………………………………… 
21…………………………………………………… 22. …………………………………………………… 
23. …………………………………………………. 24…………………………..………………………… 
25…………………………………………………… 26…………………………………………………….. 
27…………………….…………………………….. 28……………………………………..……………… 
29…………………………………………………… 30………………………………………...…………… 
31…………………………………………………… 32…………………………………………………… 
33…………………………………………………… 34…………………………………………………… 
35…………………………………………………… 36…………………………………………………… 
37…………………………………………………… 38…………………………………………………….. 
39. …………………………………………………. 40…………………………………………………… 
41............................................................ 42…………………………………………………… 
43…………………………………………………… 44…………………………………………………… 
45…………………………………………………… 46............................................................ 
47. ………………………………………………… 48…………………………………………………… 
49.............................................................. 50............................................................ 
51............................................................. 52............................................................ 
53.............................................................. 54............................................................ 
55.............................................................. 56............................................................ 
57.............................................................. 58............................................................. 
59............................................................... 60............................................................ 
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สอป.) 
50  กรมประมง  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท :   0 2562- 0572 ,  0 2562 - 0573 ,  0 2562 0600-15  ตอ 7600 ,7601   
โทรสาร :    0 2562 - 0272 ,  0 2562 - 0573,   กด 10 หรือ  0 2579 - 2790 
Email : tgc0269@gmail.com   Website : http://www.fishcorp.in.th  ,  
facebook : สหกรณออมทรัพยกรมประมง จาํกัด 
 
ผูจัดการ    
นายสมศักดิ์ เขตสมุทร ผูจัดการ ตอ 42 
นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน ประธานกรรมการเงินกู ตอ 41 

ฝายอํานวยการ    (061-8239250)  ID LINE :  061-8239250  
1.  สิวพร วงศวรากร หัวหนาฝาย ตอ 20 
2.  ธัญสิร ิ แสงเทียน เจาหนาท่ีธุรการ ตอ 21 
3.  ธนพัชร หอมฟก เจาหนาท่ีธุรการ ตอ 14 
4.  ปยธิดา สีลา เจาหนาท่ีรับ-สงเอกสาร ตอ 22 
5.  นงคราญ หลักคําแพง นักการ ตอ 34 

ฝายบริหารสินเช่ือ    (087-5608886)  ID LINE :  087-5608886 
1.  มัณฑนา เปาลิวัฒน หัวหนาฝาย ตอ 11 
2.  กรรณิกา สุวรรณะ เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 12 
3.  วรรณกร ศรีสุขวโรทัย เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 13 
4.  วิธินันท สุกิน เจาหนาท่ีบริหารสินเชื่อ ตอ 15 

ฝายการเงิน        (087-5608884)  ID LINE :  087-5608884 
1.  เพ็ญพยอม ใจด ี ผช.ผูจัดการ/ หัวหนาฝาย ตอ 17 
2.  สุมาลี จันทเดช เจาหนาท่ีการเงิน ตอ 16 
3.  ฐาปณี ผลาวงษ เจาหนาท่ีการเงิน ตอ 23 

ฝายบัญชี          (062-9525162) ID LINE :  062-9525162 
1.  กาญจนา เตชะเทพวรชัย หัวหนาฝาย ตอ 18 
2.  สุกัญญา วัฒนกิจ เจาหนาท่ีบัญช ี ตอ 26 

งานทะเบียนและประมวลผล 
1. กุลพัชร รอดระรัง หัวหนางาน ตอ 19 
2. ภานุพงศ กลิ่นประชมุ เจาหนาท่ีประมวลผล ตอ 27 

ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
(สสอ.ชสอ.)  โทร. 0 2562 0572-3  ตอ  21   โทรสาร. 0 2579 2790 

 

 

(สอ.กปม. จก.)
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จรรยาบรรณ 10 ประการ

สำ�หรับ

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์

1.	 มุ่งมั่น	และอุทิศตน	เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า	ด้วยความเสียสละ		ซื่อสัตย์	และสุจริต| 
	 โดยยึดมั่นอุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์
2.	 พึงรักษา	ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม	และตัดสินใจบนพ้ืนฐานประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรม
3.	 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด	รวมถึงยึดหลักจริยธรรม	วัฒนธรรมอันดีงาม
4.	 มุ่งพัฒนาความรู้ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
5.	 กำากับ	 ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา	 แต่จะ 
	 สร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6.	 พึงใช้	ดูแล	และรักษาทรัพย์สิน	อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7.	 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตำาแหน่ง	หน้าท่ีในสหกรณ์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ส่วนตน	ญาติ	และพวกพ้อง
8.	 หลีกเล่ียงการทำาธุรกิจส่วนตนท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์	 และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในองค์กร 
	 หรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9.	 ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล	องค์กร	เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตำาแหน่ง	ผลประโยชน์ของตน
10.	ไม่นำาเอาทรัพย์สิน	 อุปกรณ์	 บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนและพวกพ้อง	 และไม่กระทำาการใด 
	 อันเป็นปฏิปักษ์	และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์

สำ�หรับ

เจ้�หน้�ที่สหกรณ์

1.	 พึงปฏิบัติตามนโยบาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบของสหกรณ์และคำาส่ังของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	ภายใต้ 
	 อุดมการณ์	หลักการและวิธีการสหกรณ์
2.	 พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ	และประทับใจ
3.	 พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำาไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4.	 ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5.	 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6.	 พงึรกัษาและใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์น		อปุกรณข์องสหกรณอ์ยา่งประหยดั	คุม้คา่มากท่ีสดุ	รวมถึงไมน่ำาเอาไปใช ้
	 เป็นประโยชน์ส่วนตน
7.	 พงึรกัษาและเสรมิสรา้งความสามคัคีระหวา่งเจา้หนา้ทีส่หกรณแ์ละหลกีเลีย่งการสรา้งความขดัแยง้	ปญัหา	หรอื 
	 การกระทำาอันเป็นการสร้างความแตกแยก
8.	 พงึใหข้า่วสารการดำาเนนิงานสหกรณท์ีเ่ปน็ประโยชนแ์กส่มาชกิในทกุโอกาสทีเ่อือ้อำานวย	ขณะเดียวกนัได้รับฟัง 
	 ปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำาเนินงานในโอกาสต่อไป
9.	 พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน	ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก	หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน	หรือ 
	 พวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10.	หลีกเลี่ยงการทำาธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	เป็นคู่แข่งขัน	หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์






