




รายงานกิจการประจำาปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

ANNUAL REPORT OF THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES                                                                                                                                    

LIMITED, DEPARTMENT  OF  FISHERIES  2021

การประชุมใหญ่สามัญ 
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมกุลาดำา กรมประมง





พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ ได้ชื่อว่าเป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำากัดสินใช้

ณ ตำาบลวัดจันทร์ อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก)
รบัจดทะเบียนเป็นสหกรณแ์ห่งแรก เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2459 ตามรปูแบบสหกรณเ์ครดิตแบบไรฟโฟเซน

จึงถือเอาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”



นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

นางสุมาลี ยุกตานนท์
รองประธานกรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล
รองประธานกรรมการ

 นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นางภัทรธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

 นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ 
 กรรมการ

นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการ

นางจารุณี ศุภกาญจน์ 
ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4424 

นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมประมง จำากัด
ชุดที่ 41 ประจำาปี 2564

 นางสาวฉวีวรรณ พ่วงทิพากร 
กรรมการ

 นางอุมาพร พิมลบุตร 
กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
เลขานุการ

 นายสุธรรม ลิ่มพานิช
เหรัญญิก



 นางสุมาลี ยุกตานนท์ 
ประธานคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ์

นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมประมง จำากัด ประจำาปี 2564 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสุเมธ ตันติกุล
ประธานคณะอนุกรรมการ

ด้านการลงทุน

 นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
ประธานกรรมการเงินกู้

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการเงินกู้

 นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการและเลขานุการเงินกู้

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

นางสุมาลี ยุกตานนท์
อนุกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
อนุกรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
อนุกรรมการ

และเลขานุการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
อนุกรรมการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
ประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

นายบัญชา สุขแก้ว
อนุกรรมการ

นายสุเมธ ตันติกุล
อนุกรรมการ

นายสุธรรม ลิ่มพานิช
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
อนุกรรมการ



คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. สส.ชสอ. และ สส.สท.

นายสุเมธ ตันติกุล
ประธานกรรมการคลินิก

นางสุมาลี ยุกตานนท์
กรรมการ

นายบัญชา สุขแก้ว
กรรมการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการ

นางสุมาลี ยุกตานนท์
ประธานกรรรมการ
ศูนยประสานงานฯ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
รองประธ่านกรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการ

นายสมหวัง พิมลบุตร
กรรมการ

นางวไลวรรณ จิตต์สุวรรณ
กรรมการ

นายสมบูรณ์ เย็นเอง
กรรมการ

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
กรรมการและเลขานุการ

นางอุมาพร พิมลบุตร
กรรมการและผู้จัดการ

ศูนย์ประสานงานฯ

นางสาวฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการและเหรัญญิก

นางชริสา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคลินิก



มัณฑนา เปาลิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ

กรรณิกา สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

วรรณกร ศรีสุขวโรทัย
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

วิธินันท์ สุกิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ

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, งานทะเบียนและประมวลผล : 09-5508-7848

E-mail : tgc0269@gmail.com , Website : www.Fishcorp.in.th

ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

สุมาลี จันทเดช
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

กาญจนา เตชะเทพวรชัย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ฐาปณี ผลาวงษ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

สุกัญญา วัฒนกิจ
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงิน

สิวพร วงศ์วรากร
หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ

เกษียณอายุการทำางาน วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กุลพัชร รอดระรัง
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

ภานุพงศ์ กลิ่นประชุม
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

ฝ่ายอำานวยการ งานทะเบียนและประมวลผล

ธัญสิริ แสงเทียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ธนพัชร์ หอมฟัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชนมน ฤทธิ์ยิ้ม
พนักงานทำาความสะอาด

นงคราญ หลักคำาแพง
นักการ



แผนภูมิแสดงผลการดำาเนินงาน ปี 2564







สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด  ชุดที่ 41
_______________________________________

 ด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน

กรรมการสหกรณอ์อมทรพัยก์รมประมง จำากดั ชดุที ่41 ประจำาป ี2564 เมือ่วันที ่30  

พฤษภาคม 2564 มวีาระดำารงตำาแหนง่ 2 ปี เนือ่งจากทา่นเกษยีณอายรุาชการจากกรมประมง ประกอบกบั 

มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพร จึงไม่สะดวกที่จะมาปฏิบัติงานในตำาแหน่งดังกล่าวได้ตามปกติ  

ท่านจึงขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ จงึมมีตมิอบหมายใหข้้าพเจา้ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

 ในรอบปี 2564 ได้เข้าบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด นับเป็นเวลาของการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัวงการสหกรณ ์ทัง้การแกไ้ขกฎหมาย การออกกฎกระทรวง และระเบยีบใหม่ๆ  ของ 

นายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อกำากับ ควบคุม ดูแลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับปัญหาการแพร ่

กระจายของเช้ือไวรสัโควคิ -19 ระบาด อยา่งหนกัขยายเป็นวงกวา้งทัว่ประเทศ ซ่ึงมผีลกระทบตอ่เศรษฐกจิ 

ของประเทศรวมทั้งมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของครอบครัวสมาชิกสหกรณ์

 การบริหารงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ชุดที่ 41  

ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานสหกรณ์ โดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก  

การสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และการสร้างความเชื่อมั่นท่ีมีต่อองค์กร โดยใน ปี พ.ศ. 2564  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ได้ผ่านการประเมินการจัดระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์

อยู่ใน ระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์” ถือเป็นการยืนยันในการดำาเนินงานของสหกรณ์ท่ีได้ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดมา 

 ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะกรรมการดำาเนินการ 

สหกรณ ์ผูต้รวจสอบกจิการ ผูส้อบบญัชี และเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ทกุทา่น ทีมี่สว่นรว่มให้กจิการสหกรณด์ำาเนนิงาน 

เป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการ 

 ผมขอถือโอกาสน้ี ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่กุทา่น เคารพนบัถอื  

จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงและสมหวัง  

ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

(นายสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์)

รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด



ท่ี สอป.ว. 71/2564 
          22  ธันวาคม 2564 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
เรียน   ผูอํานวยการกอง, ผูอํานวยการสถาบัน, ประมงจังหวัด, ผูอํานวยการศูนย,หัวหนาหนวยงานทุกแหง 

และสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ทุกทาน 

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 41 ได
กําหนดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Video conference) ใน          
วันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565  เวลา 09.00-16.00 น. หองประชุมกุลาดํา ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ 
กรมประมง เปนศูนยกลางประชุมผานระบบ Video conference ในวันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565                     
เวลา 09.00-16.00 น. และใชสํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง และหนวยงาน
อ่ืนในสังกัดกรมประมง เปนสถานท่ีจัดการประชุมใหญในคร้ังนี้ดวย ตามกําหนด  เวลา และวาระ
การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563  โดยผาน                     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส วันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2564 
   2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563 
โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส วันอาทิตยท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ 
  3.1 รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2564 

   3.2 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจําป 2564 
   3.3 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2564 

    3.4 รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด                  
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565                                                                        
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Video conference) 

ณ หองประชุมกุลาดํา (ช้ัน 7) ตึกจุฬาภรณ 
******************* 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
         นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน  รองประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม 
กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่ง
เปนโรคติดตออันตรายรายแรง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไดออกขอกําหนด
หามจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของบุคคลเปนจํานวนมาก สหกรณฯ จึงไมสามารถจัดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2564 ไดตามปกติตามรูปแบบเดิมได ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณไดออก
ระเบียบวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ใหสหกรณ
สามารถจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เห็นชอบใหจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและ
กรมประมง ไดอนุญาตใหใชศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพรอมอุปกรณการส่ือสาร
และโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบ Video conference โดยใชสถานท่ีใหสมาชิกในหนวยงาน
ในสังกัดกอง สถาบัน สํานักงาน ประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัด
กรมประมง เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 โดยใชหองประชุมกุลาดํา ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ 
เปนศูนยกลางในการจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และมีสมาชิกเขารวมแสดงตนพรอมแจง
หมายเลขสมาชิกเพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวน ................. คน จากสมาชิกจํานวน 4,741 คน 
ซึ่งสมาชิกเขารวมประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุมตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57
และขอบังคับสหกรณ ขอ 60 “การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

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

 

 
 
 
 
 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565                                                                        
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Video conference) 

ณ หองประชุมกุลาดํา (ช้ัน 7) ตึกจุฬาภรณ 
******************* 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
         นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน  รองประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม 
กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่ง
เปนโรคติดตออันตรายรายแรง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไดออกขอกําหนด
หามจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของบุคคลเปนจํานวนมาก สหกรณฯ จึงไมสามารถจัดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2564 ไดตามปกติตามรูปแบบเดิมได ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณไดออก
ระเบียบวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ใหสหกรณ
สามารถจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เห็นชอบใหจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและ
กรมประมง ไดอนุญาตใหใชศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพรอมอุปกรณการส่ือสาร
และโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบ Video conference โดยใชสถานท่ีใหสมาชิกในหนวยงาน
ในสังกัดกอง สถาบัน สํานักงาน ประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัด
กรมประมง เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 โดยใชหองประชุมกุลาดํา ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ 
เปนศูนยกลางในการจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และมีสมาชิกเขารวมแสดงตนพรอมแจง
หมายเลขสมาชิกเพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวน ................. คน จากสมาชิกจํานวน 4,741 คน 
ซึ่งสมาชิกเขารวมประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุมตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57
และขอบังคับสหกรณ ขอ 60 “การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

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

 

 
 
 
 
 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565                                                                        
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Video conference) 

ณ หองประชุมกุลาดํา (ช้ัน 7) ตึกจุฬาภรณ 
******************* 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
         นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน  รองประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม 
กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่ง
เปนโรคติดตออันตรายรายแรง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไดออกขอกําหนด
หามจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของบุคคลเปนจํานวนมาก สหกรณฯ จึงไมสามารถจัดประชุมใหญ
สามัญประจําป 2564 ไดตามปกติตามรูปแบบเดิมได ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณไดออก
ระเบียบวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ใหสหกรณ
สามารถจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เห็นชอบใหจัด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันเสารท่ี 12 กุมภาพันธ 2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและ
กรมประมง ไดอนุญาตใหใชศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพรอมอุปกรณการส่ือสาร
และโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบ Video conference โดยใชสถานท่ีใหสมาชิกในหนวยงาน
ในสังกัดกอง สถาบัน สํานักงาน ประมงจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัด
กรมประมง เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 โดยใชหองประชุมกุลาดํา ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ 
เปนศูนยกลางในการจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และมีสมาชิกเขารวมแสดงตนพรอมแจง
หมายเลขสมาชิกเพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวน ................. คน จากสมาชิกจํานวน 4,741 คน 
ซึ่งสมาชิกเขารวมประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุมตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57
และขอบังคับสหกรณ ขอ 60 “การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2563
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
ผูจัดการ  
           สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 คร้ัง  ดังนี้ 
   คร้ังที่ 1 จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส                
เมื่อวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2564  หนา   
 

   คร้ังที่ 2  จัดประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563 ผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  เมื่อวันอาทิตยท่ี 30 พฤษภาคม 2564  หนา 
 

ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญแนบทายรายงานวาระนี ้
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563 และรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2564 

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

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

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

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

          นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)               
อันเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด รวม 28 จังหวัด อยูในบัญชีรายชื่อจังหวัดท่ีกําหนดเปนพื้นท่ีควบคุมสูงสุด แนบทาย
คําส่ังศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ี 1/2564     
ลงวันท่ี 3 มกราคม 2564 และขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดบริหารใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 16)  ลงวันท่ี 3 มกราคม 2564 กําหนดการจัดกิจกรรมในเขต
พื้นท่ีสถานการณท่ีกําหนด เปนพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก และมีโอกาสติดตอ
สัมผัสกันโดยงาย ประกอบกับไมอาจคาดการณไดวาสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาวจะ
คล่ีคลายหรือส้ินสุดลงเมื่อใด 
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   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงไมสามารถจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563 ตามรูปแบบเดิมได คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีความเห็นวาเพื่อใหสหกรณ
สามารถดําเนินกิจการไดตามปกติและจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืนใหสมาชิกได   จึงเห็นสมควรจัด               
ประชุมใหญสามัญประจําป 2563  ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งกรมประมงไดอนุญาตใหสหกรณฯ ใช                
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พรอมอุปกรณการส่ือสารและโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบ 
(Video conference) กับสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในกอง สถาบัน สํานักงานประมงจังหวัด ศูนยวิจัย
และและพัฒนาประมงน้ําจืด  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
รวมท้ังหนวยงานอื่นท่ีสังกัดกรมประมง โดยใชหองประชุมกุลาดํา ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ กรมประมง                
เปนศูนยกลางประชุมผานระบบ (Video conference) และมีสมาชิกเขารวมแสดงตนพรอมแจง
หมายเลขสมาชิก เพ่ือเขารวมประชุมจํานวน 390 คน ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบ
องคประชุม ตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณ ขอ 69 “การประชุมใหญ
ของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน” 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

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

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

มติท่ีประชุม    อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด                   
ประจําป 2563  ตามท่ีผูสอบบัญชีเสนอ 
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รายงานของผูสอบบัญชี 

 
เสนอ  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ความเห็น 

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

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

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี

สหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการ

แสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก

ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้  

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

บาท คิดเปนรอยละ 40.12 ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนเงินจํานวนมากอาจจะมีความเสียงท่ีสหกรณปฏิบัติ

ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และมติท่ีประชุมใหญของสหกรณ  หมายเหตุ

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

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

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

ของหนี้สินรวม  ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมีจํานวนเงินเปนนัยสําคัญ  
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 ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- สอบทานข้ันตอนการควบคุมภายในเก่ียวกับการลงทุน และการลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติในการซ้ือทุกครั้ง ตรวจสอบหลักฐาน

ใบหุนกับทะเบียนคุมและรวมเงินตามใบหุน ณ วันสิ้นปจะสอบทานการแสดงมูลคาของเงินลงทุน

รวมคาเผื่อผลขาดทุน หรือกําไรจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยเปรียบเทียบราคาทุนตัด

จําหนายกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 

- สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท 

- สอบทานรายงานการประชุมเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูแตละประเภท วาไดปฏิบัติตาม

ระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

- วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับปกอนเพ่ือ

วิเคราะหผลแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดผลแตกตางนั้น 

- ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการคํ้าประกัน วาเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 

- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณอ่ืน สอบถามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตรวจหลักฐานการขอเปดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน  การบันทึก

บัญชี การคํานวณดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกข้ันตอนเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด   

- มีการยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด เชนเดียวกัน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 
ในการจัดทํางบการเงิน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว 
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยาง

สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี

สาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา  รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

     ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขาพเจาไดใช 

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยง

เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิด

จากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน

การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของสหกรณ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ

หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงาน

ตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของ

ผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ 

ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตอง

หยุดการดําเนินงานตอเนื่องได  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 
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     ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว  ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบ

การควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

     จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมี

นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบขาพเจาได

อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว

ตอสาธารณะหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน

ของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

 

       ลายมือชื่อ         
                       (นางจารุณี ศุภกาญจน) 

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

4 
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หนังสอืรับรองของสหกรณ 

            13  มกราคม   2564 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

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

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควรจะ
เปนดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชเีอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญตอ
งบการเงิน 

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

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี

ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน 
8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอดิศร พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นายสมศักดิ์   เขตสมุทร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ป2563 ป2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

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

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

เงินลงทุนระยะสั้น 4 -                     30,000,000.00      

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

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

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 747,464,386.82 894,341,467.49 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

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

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

เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 604,172.09 740,508.93 

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

เงินประกันใชไฟฟา 19,100.00            19,100.00           

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

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย
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ป 2563 ป 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 8 - 125,000,000.00 

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

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10 833,629.00             1,167,872.58         

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

หนี้สินไมหมุนเวียน

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

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 14,612,612.67 11,594,610.00 

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

ทุนของสหกรณ

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

ทุนสํารอง 186,296,361.93 175,109,314.93

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

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

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 112,773,860.20       111,037,603.42      

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

วันที่ 13 มกราคม 2564

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและทุนของสหกรณ

(นายอดิศร  พรอมเทพ)

    ประธานกรรมการ

(นายสมบรูณ  เย็นเอง)

       เลขานุการ
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บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

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

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

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

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

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

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

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 819,757.61 0.51    7,312,608.63 4.28    

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

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

คาธรรมเนียมแรกเขา 12,200.00 0.01    10,000.00 0.01    

คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ 6,300.00 0.00    8,500.00 0.00    

คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 189,720.27 0.12    171,800.10 0.10    

รายไดอื่น 10,100.02 0.01    17,401.25 0.01    

รวมรายไดอื่น 218,320.29 0.14 207,701.35 0.12
หัก   คาใชจายดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

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

คาบําเหน็จเจาหนาที่ 1,177,000.00 0.73    887,120.00 0.52    

เงินชดเชยเจาหนาที่ลาออก 1,841,002.67 1.14    0.00 -      

คาครองชีพ 96,000.00 0.06    96,000.00 0.06    

คาประกันสังคม 119,134.00 0.07    133,539.56 0.08    

คาสวัสดิการเจาหนาที่ 80,000.00 0.05    80,000.00 0.05    

คาการศึกษาบุตร 98,340.00 0.06    96,556.25 0.06    

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

คาตรวจสุขภาพประจําป 1,040.00 0.00    750.00 0.00    

คาลวงเวลา 134,140.00 0.08    206,780.00 0.12    

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 202,141.84 0.13    125,834.68 0.07    

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15 0.17    273,689.15 0.16    

คาดูแลรักษาครุภัณฑ 59,795.13 0.04    106,922.49 0.06    

คาไฟฟา 160,620.45 0.10    173,684.75 0.10    

คาโทรศัพท 47,646.40 0.03    49,722.14 0.03    

คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 15,625.00 0.01    44,472.50 0.03    

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563

ป 2563 ป 2562

18 รายงานกิจการประจำาปี 2564



สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563

บาท % บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

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

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 177,400.00 0.11    216,700.00 0.13    

คารับรอง 21,925.00 0.01    37,407.00 0.02    

คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00 0.09    150,000.00 0.09    

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

คาไปรษณียากร 122,273.00 0.08    113,546.00 0.07    

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 56,158.68 0.03    57,041.80 0.03    

คาธรรมเนียมธนาคาร 30,878.00 0.02    44,415.27 0.03    

คาบริการรับ - สงเงินสด 118,750.00 0.07    120,000.00 0.07    

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ 462,000.00 0.29    464,000.00 0.27    

คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 76,900.00 0.05    120,900.00 0.07    

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00 0.06    90,000.00 0.05    

คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00 0.06    90,000.00 0.05    

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 91,199.00 0.06    251,202.45 0.15    

คาของใชสํานักงาน 267,421.50 0.17    261,028.66 0.15    

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 42,135.00 0.03    56,890.00 0.03    

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 12,097.42 0.01    1,815.79 0.00    

คาอบรมและสัมมนา 78,838.00 0.05    182,380.00 0.11    

คาใชจายศูนยประสานงานฌป. 45,728.00 0.03    29,066.00 0.02    

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 0.00 -      100,000.00 0.06    

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 301,517.88 0.19    34,441.94 0.02    

คาใชจายอื่น ๆ 54,731.00 0.03    106,360.77 0.06    

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

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

ป 2563 ป 2562
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บาท % บาท %

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก

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

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 247,937.14 0.15        199,005.46 0.12     

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

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

รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร ธกส. -                    -         401,863.00 0.24     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 715,956.16 0.44        713,999.99 0.42     

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

ผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 583,726.03 0.36        426,780.82 0.25     

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

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

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ป 2563 ป 2562
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง

- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย

จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม

- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน

สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดง

รายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น

- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน

- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน

- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได 

การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท  

ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินสด 444.64 3,033.42

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 23,800.00 24,800.00

ออมทรัพย 64,307,800.04 115,675,256.82

รวม 64,332,044.68 115,703,090.24

3. เงินฝากสหกรณอื่น  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน 52,055.29 50,817.49

เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 10,448.25 10,380.63

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

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

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

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 0.00 80,000,000.00

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

รวม 400,162,503.54 460,161,198.12

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

4. เงินลงทุน  ประกอบดวย

บาท บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. - 30,000,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - 30,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม 1,342,192,510.30 1,135,752,375.20

ป  2563 ป  2562
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

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

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

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

- หุน บมจ.สหประกันชีวิต 200,000.00 200,000.00

รวม 27,418,500.00 27,418,500.00

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 435,959.82 134,441.94

รวม 26,982,540.18 27,284,058.06

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

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

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

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด จํานวน  335,959.82  บาท

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

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

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

จึงตองตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาตามขางตน

ขอผูกพัน

1) หุนกูที่ระบุวาผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกําหนดไถถอนได

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

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

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

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

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

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

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

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

2) หุนกูที่กําหนดการทยอยคืนเงินตนเปนรายปจนครบอายุ

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

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

3) เงินลงทุน จํานวน 476.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ป  2563 ป  2562

บาท บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย
  ขอผูกพัน (ตอ)

4) เงินลงทุน จํานวน 397.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

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

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

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

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

8. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 10.00 ลานบาท 

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

การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A- ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือการลงทุน

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

5. เงินใหกูยืม  ประกอบดวย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

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

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

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

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

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

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

ในระหวางปคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไดมีมติใหความชวยเหลือตามมาตรการบรรเทา-

ความเดือดรอนอันเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดโรค โควิด-19  ดังนี้

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

มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 884 ราย

6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ 29,319.00 25,502.00

ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ 325,627.39 761,961.65

ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ 578,060.54 1,335,050.65

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใชเงินวันออมแหงชาติ 0.00 426,780.82

ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ 8,927,978.80 7,557,181.76

คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา 100,000.00 100,000.00

รวม 9,960,985.73 10,206,476.88

บาท

ป  2562ป  2563

บาท

24 รายงานกิจการประจำาปี 2564



สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

สิทธิประโยชนในอาคารระหวางกอสราง -                      -                      

สิทธิประโยชนในอาคาร 4,926,404.70         5,200,093.85         

รวม 4,926,404.70         5,200,093.85         

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร สหกรณไดขอใชพื้นที่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของอาคารโรงอาหารกรมประมง เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณ-

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

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

ตั้งแตป 2561 ถึง 2582  ตัดจายปละ  273,689.15 บาท

8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น    ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

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

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

รวม 0.00 125,000,000.00

ในป 2563

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

โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไมมียอดคงเหลือ

2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน 

จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 510.45 ลานบาท ประกอบดวย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  วงเงิน 70.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

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

จํานวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 200.00 ลานบาท ประกอบดวย

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

9. เงินรับฝาก   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย 84,823,787.57 82,256,376.35

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

รวม 1,342,145,092.43 1,312,183,923.83

เงินรับฝาก - สหกรณอื่น

เงินรับฝากออมทรัพย 74,394.71 72,753.26

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

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

เงินปนผลคางจาย 1,553.50 1,553.50

เงินรอจายคืน 575,785.85 722,197.13

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 17,361.22 15,983.42

เงินประกันสังคมคางจาย 12,000.00 12,000.00

คาใชจายคางจาย 0.00 172,298.13

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 90,000.00 90,000.00

คาตรวจสอบกิจการคางจาย 90,000.00 90,000.00

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) 46,928.43 63,840.40

รวม 833,629.00 1,167,872.58

11. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 12,771,610.00 11,594,610.00 

สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่ 1,841,002.67 - 

รวม 14,612,612.67 11,594,610.00

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบดวย

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 13,558,780.17 14,169,200.00

ทุนสาธารณประโยชน 5,969,071.25 5,985,071.25

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 8,306,982.65 8,296,982.65

ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน 3,417,017.00 3,426,217.00

รวม 31,251,851.07 31,877,470.90

13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ป 2563 ป 2562

บาท บาท

ยอดยกมาตนงวด 50,228,375.20 14,017,600.00

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 40,638,510.30 50,228,375.20

14.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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ป 2563 ป 2562

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

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

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 202,141.84          125,834.68             

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน 301,517.88          134,441.94             

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15          273,689.15             

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,177,000.00       887,120.00             

สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่เพิ่มขึ้น 1,841,002.67       -                        

คาใชจายคางจาย 180,000.00          364,298.13             

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

คาวัสดุสํานักงานใชไป 25,502.00            143,238.00             

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

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน

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

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน 103,828,460.00    110,332,013.00        

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

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

เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น 3,084,411.56       1,910,994.83           

เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน (29,319.00)           (25,502.00)              

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา -                        

เงินสดรับรายไดคางรับ 10,080,974.88      8,833,570.32           

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาใชจายคางจาย (352,298.13)         (276,207.83)            

เงินรอจายคืน (146,411.28)         (651,396.89)            

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

ภาษีหัก ณ ที่จาย 1,377.80             (19,824.58)              

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

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563
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ป 2563 ป 2562

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล (40,000,000.00)     -                        

เงินสดรับจากพันธบัตร ธกส. 20,000,000.00      -                        

เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม -                    (30,000,000.00)        

เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม 30,000,000.00      -                        

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

เงินสดรับจากหุนกู 45,970,000.00      4,476,000.00           

เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร -                    (4,183,783.00)          

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (65,805.00)           (652,632.00)            

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูยืม -                    1,074,000,000.00     

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

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 389,638,031.03    374,338,753.14        

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

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00)           (30,000.00)              

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

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

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

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 102,756,460.00    108,384,850.00        

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

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

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (26,000.00)           (62,000.00)              

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

ทุนสํารองเพิ่มขึ้น -                    5,473,783.00           

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

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

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

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

ผูจัดการ            สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2563

                     เปนเงิน 112,773,860.20 บาท และจัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินการประจําป 2563  ดังนี้

รายการ

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

2. คาบํารุงสันนิบาต 30,000.00         0.03    30,000.00          0.03    

(1% ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน  30,000 บาท)

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

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

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

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00         0.01    10,000.00          0.01    

(ไมเกิน 2 %  ของหุนที่สหกรณมีอยูเมื่อวันสิ้นป)

7. ทุนสาธารณประโยชน 10,000.00         0.01    10,000.00          0.01    

(ไมเกิน 10% ของกําไรสุทธ)ิ

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

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

                            

                                       จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563

มติที่ประชุม                               อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563  ตามที่เสนอ

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

แผนงาน

แผนงาน ผลงาน ป 2564

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

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

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

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

ป 2564

แผน ผล แผน

1. ประมาณการรายได

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ประมาณการรายจาย

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

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

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

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

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

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

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

                              

                                       จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม                         อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได  - รายจาย ประจําป 2564 ตามที่เสนอ

ป 2563

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2564

ป 2563

ประมาณการรายได -  รายจาย ประจําป 2564

รายการ หมายเหตุ

รายการ หมายเหตุ
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1 เงินเดือนและคาจาง

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

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

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

   สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป

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

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

2 คาตอบแทน

2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ 3,800,000.00      3,616,486.00      3,800,000.00      -  เปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกที่มาประชุมคนละ 700.00 บาท

และประชุมวิสามัญ     และเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท  ทั่วประเทศ 

 -  คาน้ําดื่ม

 -  คาพิมพหนังสือรายงานกิจการ

 -  คาเงินรางวัลจับสลากใหกับสมาชิกผูมาประชุมและสมาชิกทั่วประเทศ

    และคาใชจายอื่นๆ

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

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

   และอื่นๆ

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

งานสหกรณ  -  คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

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

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

    เลขานุการ 5,000 บาท/เดือน

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

3.  เจาหนาที่นําสงเอกสารและไปติดตอธนาคาร รวมทั้งปฏิบัติงาน

    มอบหมายใหรับผิดชอบ   1,500 บาท/เดือน

4 .เจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน ทุกวันทําการวันละ 250 บาท 

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

ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ

จํานวน 700 บาท/ครั้ง

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

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

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

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

2.11 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่ 320,000.00        230,935.00        280,000.00         - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 14 คน ตามระเบียบ

และครอบครัว   สหกรณฯ ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ

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

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

หนาที่ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

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

3 คาใชสอย

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

 - คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร

 - คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร  (ATM)

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

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

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ 130,000.00        59,795.13          130,000.00         - เพื่อจายเปนคาดูแลและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ  โปรแกรม Internet  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา Printeronix  P 5210  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องพิมพ  Passbook  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร

 -  เพื่อจายเปนคาดูแล PC  และโปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 18 เครื่อง

     Printer 7 เครื่อง และ Server 1เครื่อง

3.5 คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000.00          15,625.00          50,000.00          - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ

และสิ่งกอสราง  - เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา

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

กรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน

และโครงการสัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

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

คายานพาหนะ รองประธานกรรมการ, กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ  เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวม

ประชุม  อมรมสัมมนา หรือปฏิบัติงานของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

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

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

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

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

    น้ําดื่ม  สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

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

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

4 คาวัสดุ                                  

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

เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

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

คอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม 450,000.00      358,620.50      550,000.00     

5 คาสาธารณูปโภค

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

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

รวม 250,000.00      208,266.85      250,000.00     

6 จายดอกเบี้ยจาย

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

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

6.3 ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน -                   301,517.88        -                   -  ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ธนกิจ จํากัด

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

7

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

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

 - เครื่องพิมพสมุดบัญชีเงินฝาก 1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน 50,000.00 บาท

 - เครื่องพิมพความเร็วสูง 1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน  420,000.00 บาท

 - เครื่องโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน 15,000.00 บาท

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

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

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

8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 273,689.15        280,000.00         - เปนคาเสื่อมอาคารในทางบัญชี

รอตัดบัญชี

รวม 150,000.00       475,830.99       480,000.00      

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

หมายเหต ุ                 รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน  ยกเวนหมวดครุภัณฑ
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอดิศร  พรอมเทพ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นายสมบูรณ  เย็นเอง) 
เลขานุการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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รายงานการประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  

วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น.                                                                     
ณ  หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากดั 

******************* 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
          นายอดิศร  พรอมเทพ ประธานกรรมการ  เปนประธานในท่ีประชุม กลาว
เปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณมาลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวน 136 คน จาก
จํานวนสมาชิก 4,786 คน ซึ่งสมาชิกมาประชุมเกินกวา 100 คน ครบองคประชุมตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และตามขอบังคับสหกรณ ขอ 69 “การประชุมใหญของสหกรณตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” แต
เนื่องจากในปนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
แพรกระจายระบาดเปนวงกวาง สหกรณจึงไมสามารถจัดประชุมใหญวิสามัญ รายงานกิจการประจําป 2563  
ไดตามปกติ  จึงไดแกไขปญหาเพ่ือใหสหกรณบริหารงานไดตอเนื่องโดยจัดประชุมใหญวิสามัญ 
รายงานกิจการประจําป 2563 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Video conference) ในวันอาทิตยท่ี 30 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ตามระเบียบ
วาระการประชุม  
   กอนจะเขาสูวาระการประชุมขอแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก 
   1. นายจิรพันธ  จันทรพิทักษ    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 
                    สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 
   2. น.ส.สุรภี      หลัดเกล้ียง   นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
                    สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 
   3. นายวันชัย    เลิศบุษยมาส    ผูตรวจสอบกิจการ 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

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

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

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

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

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   521  ราย 494  ราย 27  ราย 

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

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

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

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

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

8. รายได    

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

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

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

     8.4 รายไดอ่ืน  218,320.29 207,701.35 10,618.94 

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

9.  รายจาย    

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

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

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

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

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

11. สินทรัพย       

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

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

รวมสินทรัพย 3,412,097,952.31 3,432,738,144.12 (20,640,191.81) 
 

 

 

 

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

 12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

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

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

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

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

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

ผลการดําเนินงานในป 2563 

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

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

รายการ 
ป 2563 
(คน) 

ป 2562 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

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

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

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

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

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

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

 

 

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

 12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

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

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

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

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

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

ผลการดําเนินงานในป 2563 

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

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

รายการ 
ป 2563 
(คน) 

ป 2562 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

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

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

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

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

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

 ทุนเรือนหุนทั้งหมด 1,683,471,640.00 1,614,466,220.00 69,005,420.00 - 
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รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิม(ลด) 
 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

 12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

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

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

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

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

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

ผลการดําเนินงานในป 2563 

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

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

รายการ 
ป 2563 
(คน) 

ป 2562 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

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

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

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

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

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

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

 

 

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

 12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

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

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

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

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

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

ผลการดําเนินงานในป 2563 

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

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

รายการ 
ป 2563 
(คน) 

ป 2562 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

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

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

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

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

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

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

(บาท) 
ป 2562 
(บาท) 

เงินฝาก (บาท) 
(เพ่ิมขึ้น) 

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

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

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

4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2563  เปรียบเทียบกับป 2562  ดังนี้ 

รายการ ป 2563 ป 2562 เพ่ิม/ลด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

3,962,198.50

 

 

5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน (ภาคีบางเขน) 

         สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563   มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้ 

รายการ ป 2563 
จํานวนเงิน 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 444.64 3,033.42 (2,588.78) 

เงินฝากธนาคาร    

1. เงินฝากบัญชกีระแสรายวัน 23,800.00 24,800.00 (1,000.00) 

2. เงินฝากบัญชอีอมทรัพย 64,307,800.04 115,675,256.82 (51,367,456.78) 

รวม 64,332,044.68 115,703,090.24 (51,371,045.56) 

เงินฝากสหกรณอื่น    

1. สหกรณภาคีบางเขน 52,055.29 50,817.49 1,237.80 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 180,000,000.00 220,000,000.00 (40,000,000.00) 

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

-4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด 170,000,000.00 110,000,000.00 60,000,000.00 

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

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,448.25 10,380.63 67.62 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 400,162,503.54 460,161,198.12 (39,998,694.58) 
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5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน (ภาคีบางเขน) 

         สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563   มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้ 

รายการ ป 2563 
จํานวนเงิน 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด    

1. เงินสดคงเหลือ 444.64 3,033.42 (2,588.78) 

เงินฝากธนาคาร    

1. เงินฝากบัญชกีระแสรายวัน 23,800.00 24,800.00 (1,000.00) 

2. เงินฝากบัญชอีอมทรัพย 64,307,800.04 115,675,256.82 (51,367,456.78) 

รวม 64,332,044.68 115,703,090.24 (51,371,045.56) 

เงินฝากสหกรณอื่น    

1. สหกรณภาคีบางเขน 52,055.29 50,817.49 1,237.80 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 180,000,000.00 220,000,000.00 (40,000,000.00) 

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

-4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด 170,000,000.00 110,000,000.00 60,000,000.00 

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

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,448.25 10,380.63 67.62 

7. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 400,162,503.54 460,161,198.12 (39,998,694.58) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,998,694.58
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5.2  เงินลงทุน  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2563 

จํานวนเงิน 
ป 2562 

จํานวนเงิน 
 

เพ่ิม(ลด) 
เงินลงทุนระยะส้ัน   
1. ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. - 30,000,000.00 (30,000,000.00) 
เงินลงทุนระยะยาว    
1. พันธบัตรรัฐบาล 70,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 
2. พันธบัตร ธกส. - 20,000,000.00 (20,000,000.00) 
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
4. หุนกู บมจ.ปตท. 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
5. หุนกู บมจ. CPALL 95,000,000.00 60,000,000.00 35,000,000.00 
6. หุนกู บมจ.ไทยคม 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 90,000,000.00 100,000,000.00 (10,000,000.00) 
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง  70,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00 
9. หุนกู บมจ. การบินไทย  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
10. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  100,000,000.00 100,000,000.00 - 
11. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
12. หุนกู บมจ.ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
13. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 42,000,000.00 40,000,000.00 2,000,000.00 
14. หุนกู  บมจ. BTSC   10,000,000.00 10,000,000.00 - 
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร  38,000,000.00 68,000,000.00 (30,000,000.00) 
16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล  5,000,000.00 5,000,000.00 - 
17. หุนกู บมจ.ไทยยูเนียน กรุป 5,000,000.00 5,000,000.00 - 
18. หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮสดิ้ง  20,000,000.00 20,000,000.00 - 
19. หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร 50,000,000.00 50,000,000.00 - 
20. หุนกู บมจ. บีอีซีเวิลด 17,000,000.00 17,000,000.00 - 
21. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 44,000,000.00 44,000,000.00 - 
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 107,000,000000 102,000,000.00 5,000,000.00 
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 

26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 60,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 

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

28  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 44,777,000.00 47,762,000.00 (2,985,000.00) 

29  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 44,777,000.00 47,762,000.00 (2,985,000.00) 

30. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 30,000,000.00 30,000,000.00 - 
 

 

 

 
รายการ 

ป 2563 
จํานวนเงิน 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 34,000,000.00 19,000,000.00 15,000,000.00 

32. หุนกู บมจ. พีพีที โกลบอล เคมีคอล 50,000,000.00 - 50,000,000.00 

33. หุนกู บมจ. ราชธานี ลิสซ่ิง 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

34. หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

35. หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจีดีเวลลอปเมนท 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

36. หุนกู บมจ. ไออารพีซี 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

37. หุนกู บมจ. ราชกรุป 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

38  หุนกู บมจ.  เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

รวม 1,301,554,000.00 1,115,524,000.00 186,030,000.00 

บวก  คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 40,638,510.30 50,228,375.20 (9,589,864.90) 

รวม 1,342,192,510.30 1,165,752,375.20 176,440,135.10 

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

33. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 200,000.00 - 

34. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

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

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

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคาเงินลงทุน 435,959.82 134,441.94 301,517.88 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว 1,369,175,050.48 1,193,036,433.26 176,138,617.22 

6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 25623           
รวมเปนเงิน  161,280,022.43  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 114,042,429.00 (9,489,433.94) 
2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก 15,845,350.13 17,964,377.93 (2,119,027.80) 
3 รายไดจากการเงินลงทุน 40,663,356.95 38,851,463.13 1,811,893.82 
 รวม 161,061,702.14 170,858,270.06 (9,796,567.92) 
4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 18,500.00 18,500.00 - 
5 คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 189,720.27 171,800.10 17,920.17 
5 รายไดอ่ืนๆ 10,100.02 17,401.25 (7,301.23) 
 รวม 218,320.29 207,701.35 10,618.94 
 รวมรายไดเปนเงิน 161,280,022.43 171,065,971.41 (9,785,948.98) 
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รายการ 

ป 2563 
จํานวนเงิน 

ป 2562 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 34,000,000.00 19,000,000.00 15,000,000.00 

32. หุนกู บมจ. พีพีที โกลบอล เคมีคอล 50,000,000.00 - 50,000,000.00 

33. หุนกู บมจ. ราชธานี ลิสซ่ิง 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

34. หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

35. หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจีดีเวลลอปเมนท 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

36. หุนกู บมจ. ไออารพีซี 30,000,000.00 - 30,000,000.00 

37. หุนกู บมจ. ราชกรุป 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

38  หุนกู บมจ.  เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

รวม 1,301,554,000.00 1,115,524,000.00 186,030,000.00 

บวก  คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 40,638,510.30 50,228,375.20 (9,589,864.90) 

รวม 1,342,192,510.30 1,165,752,375.20 176,440,135.10 

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

33. หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 200,000.00 - 

34. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

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

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

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคาเงินลงทุน 435,959.82 134,441.94 301,517.88 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว 1,369,175,050.48 1,193,036,433.26 176,138,617.22 

6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอ่ืน  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอ่ืน ในป 25623           
รวมเปนเงิน  161,280,022.43  บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 
(บาท) 

เพ่ิม (ลด) 

1 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 114,042,429.00 (9,489,433.94) 
2 รายไดจากดอกเบี้ยรับเงินฝาก 15,845,350.13 17,964,377.93 (2,119,027.80) 
3 รายไดจากการเงินลงทุน 40,663,356.95 38,851,463.13 1,811,893.82 
 รวม 161,061,702.14 170,858,270.06 (9,796,567.92) 
4 รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขา 18,500.00 18,500.00 - 
5 คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 189,720.27 171,800.10 17,920.17 
5 รายไดอ่ืนๆ 10,100.02 17,401.25 (7,301.23) 
 รวม 218,320.29 207,701.35 10,618.94 
 รวมรายไดเปนเงิน 161,280,022.43 171,065,971.41 (9,785,948.98) 
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7. คาใชจายในการดําเนินงาน 
 สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2563  จํานวน  48,506,162.23  บาท  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) เพ่ิม /ลด 

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

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N) 819,757.61 7,312,608.63 (6,492,851.02) 

3 คาใชจายในการดําเนินงาน 18,537,816.52 18,855,610.31 (317,793.79) 

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

 

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

ลําดับ รายการ ป 2563 (บาท) ป 2562 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพสมาชิก 160,000.00 160,000.00 - 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 36,800.00 39,000.00 (2,200.00) 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 582,000.00 487,000.00 95,000.00 

4 จายเงินการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 22,000.00 23,000.00 (1,000.00) 

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 783,500.00 901,000.00 (117,550.00) 

 รวมเปนเงิน 1,584,300.00 1,610,000.00 (25,700.00) 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2560 - 2563 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 104,552,995.06 114,042,429.00 120,996,896.19 129,522,630.07 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 56,508,707.08 56,815,841.06 49,257,385.59 38,202,807.56 

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

4 รายไดอ่ืน ๆ 199,820.29 189,201.35 322,816.58 374,179.16 

 รวมรายได 161,280,022.43 171,065,971.41 170,600,798.36 168,122,416.79 

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 48,506,162.23 60,028,367.99 61,063,096.80 57,033,744.71 

 กําไรสุทธิ 112,773,860.20 111,037,603.42 109,537,701.56 111,088,672.08 
 

 

 

 

 

 

 

(117,500.00)

 

ค. สิทธิประโยชนสําหรบัสมาชิกและกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 40  ไดอนุมัติ

จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563  ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563  เพื่อจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 326 ทุน เปนเงิน  783,500 บาท 
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) ดังนี้   

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 100 1,500 150,000.00 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 55 2,000 110,000.00 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 72 2,500 180,000.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 6 3,000 18,000.00 
5. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี) 93 3,500 325,500.00 

รวมเปนเงิน 326  783,500.00 
 

2.  การจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 
     ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพ่ือ
จายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพื่อจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 119 คน เปนเงิน 
582,000 บาท (หาแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้ 
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 3 คนๆละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 9,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 7 คนๆละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 28,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 25 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก                
จํานวน 109 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 545,000 บาท  

  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล 
บํารุงการศาสนา รวมเปนเงิน 22,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) 
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ค. สิทธิประโยชนสําหรบัสมาชิกและกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 40  ไดอนุมัติ

จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563  ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2563  เพื่อจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559 จํานวน 326 ทุน เปนเงิน  783,500 บาท 
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) ดังนี้   

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 100 1,500 150,000.00 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 55 2,000 110,000.00 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 72 2,500 180,000.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 6 3,000 18,000.00 
5. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี) 93 3,500 325,500.00 

รวมเปนเงิน 326  783,500.00 
 

2.  การจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 
     ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการเพ่ือ
จายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพื่อจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 119 คน เปนเงิน 
582,000 บาท (หาแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้ 
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 3 คนๆละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 9,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 7 คนๆละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 28,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 25 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก                
จํานวน 109 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 545,000 บาท  

  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล 
บํารุงการศาสนา รวมเปนเงิน 22,000.00 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) 
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 4. การจายเงินคาพวงหรีด 
      ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงิน คาพวงหรีด                     
เพ่ือแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ                
ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 37 ราย เปนเงิน  36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 

           5.  การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2563  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงินเปน  คาทําศพรายละ                 
ไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 32 ราย เปนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)   

ง. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2563 
      ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินงบประมาณ
ประจําป และเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
จํานวน 32 ราย  รวมเปนเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดยจายเงินงบประมาณเปนเงิน
จํานวน 1,400,000 บาท (หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน)และจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
เปนเงินจํานวน 4,600,000 บาท (ส่ีลานหกแสนบาทถวน) 

จ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพ่ือคุมครองสินเชื่อในป 2563                 

กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบ้ียประกัน 780 บาท / 100,000 บาท/ ป และ
มีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 7 ราย รวมเปนเงิน 3,100,000.00 บาท (สามลานหนึ่งแสนบาทถวน) ดังนี้ 

1 นายสุริยะ แพงดี จํานวนเงิน 500,000  บาท 

2 นายอเนก นิจจอหอ จํานวนเงิน 500,000  บาท 

3 นายประดิษฐ มีมงคล จํานวนเงิน 200,000  บาท 

4 นายสมควร ราชกิจ (จินกระวีร) จํานวนเงิน 500,000  บาท 

5 นางภัทรภรณ อนุอัน จํานวนเงิน 500,000  บาท 

6 นายละออง อันประเสริฐ จํานวนเงิน 300,000  บาท 

7 นายสุทธิศักดิ์ ทองขาว จํานวนเงิน 600,000 บาท 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพี่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 
ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 13  กุมภาพันธ 2563  
ไดเลือกใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563  นั้น    
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสน้ีขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป 2563 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม  2563   (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จาํกัด 
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562  เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเลอืกตัง้ใหขาพเจาเปน ผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สหกรณ) สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งขาพเจาและคณะ 
ผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดาํเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลวน้ัน 
ในโอกาสน้ีขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2563 โดยสรุปดังตอไปน้ี 

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2562 และฉบับแกไข พ.ศ. 2563 
ตามขอบังคับของสหกรณ ระเบียบ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญ และมติคณะกรรมการดําเนินการ 

1.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานการจัดทําบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสารหลักฐานตางๆ ตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงระเบียบและคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

1.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของสหกรณ 

2.ขอบเขตของการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนด 
2.5 ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานดานตางๆ ของเจาหนาท่ีสหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการ ตามท่ี

กําหนดใหเปนไปตามขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติท่ีประชุม 

3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

3.1 ผลการดําเนินงาน 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกเมื่อตนป 5,268 คน ระหวางปมีสมาชิกสมัครเพ่ิมข้ึน 185 คน สมาชิก
ลดลง 147 คน คิดเปนสมาชิกเพ่ิมข้ึนสุทธิ 38 คน ทําใหสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นป (31 ธันวาคม 2563) จํานวน 5,306 คน 
โดยแยกเปนสมาชิกสามัญ 4,785 คน และสมาชิกสมทบ 521 คน 

ณ วันสิ้นป สหกรณมีทุนดําเนินงานท้ังสิ้น 3,412,097,952.31 บาท ในรอบปบัญชี สหกรณมีรายได ท้ังสิ้น 
161,280,022.43 บาท คาใชจายท้ังสิ้น 48,506,162.23 บาท กําไรสุทธิ 112,773,860.20 บาท กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปกอน 
1,736,256.78 บาท คิดเปนรอยละ 1.56  

สหกรณมีการกําหนดประมาณการรายไดและรายจายไวชัดเจน ผลการดําเนินงานมีรายไดต่ํากวาประมาณการ 14.71 
ลานบาท รายจายต่ํากวาประมาณการ 17.49 ลานบาท สงผลใหมีกําไรสุทธิสูงกวาประมาณการ 2.77 ลานบาท 

การบริหารงานดานตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ และมติคณะกรรมการดําเนินการ 
ท้ังน้ีสหกรณมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ีของสหกรณมีการบริหารงานอยาง
เต็มความสามารถ เรงรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใสติดตามงานเปนอยางดี 
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 3.2 ดานการเงิน 

สหกรณมียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปบัญชี 444.64 บาท ถูกตองตรงตามบัญชีและอยูภายในวงเงินเก็บรักษาเงินสด 
10,000 บาทตอวัน เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

3.2.1) เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป 64,332,044.68 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจงยอดของ
ธนาคาร สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไวในท่ีปลอดภยั ประกอบดวย 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย          64,307800.04  บาท 
 บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน               23,800.00  บาท 
     รวมเงินฝากธนาคาร      64,331,600.04  บาท 

3.2.2) เงินฝากสหกรณอ่ืน ณ วันสิ้นป 400,162,503.54 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุดบัญชีและใบแจงยอดของ
สหกรณอ่ืน สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณอ่ืนไวในท่ีปลอดภัย ประกอบดวย 

เงินฝากออมทรัพย - สหกรณภาคบีางเขน             52,055.29  บาท 
เงินฝากออมทรัพย - ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด            10,488.25  บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด     180,000,000.00 บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด           100,000.00  บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด      50,000,000.00  บาท 
เงินฝากประจํา - สหกรณออมทรพัยตํารวจแหงชาติ จํากัด       170,000,00.00  บาท 
    รวมเงินฝากสหกรณอ่ืน     400,162,503.54  บาท 

3.3 ดานการบัญชี 
สหกรณมีการจัดทําบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป การบันทึกบัญชีมีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

ครบถวนถูกตอง มกีารตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหรายการทางบัญชี การสอบยันกับแผนกตางๆ การประมวลผลและจัดทํา
รายงานทันตอเหตุการณ 

3.4 ดานการประมวลผล 
สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก ระบบสินเช่ือ และระบบ

บัญชี  ซึ่งไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย มาตรฐานข้ันต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดให
สหกรณตองเตรียมมาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  จากการ
ตรวจสอบพบวาสหกรณมีมาตรการในการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ 

3.5 ดานการบริหารสินเชื่อ 
3.5.1 ในระหวางปสหกรณใหสินเช่ือแกสมาชิก ดังตอไปน้ี 
 เงินกูฉุกเฉิน   จํานวน 1,677 สัญญา จํานวนเงิน     95,875,367.00 บาท 
 เงินกูสามัญ  จํานวน 1,361 สัญญา จํานวนเงิน   739,630,608.50 บาท 
 เงินกูกรณพิีเศษ  จํานวน     18 สัญญา จํานวนเงิน       1,271,340.00 บาท 
 เงินกูออมสิน  จํานวน      8 สัญญา จํานวนเงิน       6,373,828.51 บาท 
 เงินกูกรณีโควิด  จํานวน   203 สัญญา จํานวนเงิน     35,229,000.00 บาท 
  รวม            3,267 สัญญา                878,380,144.01 บาท 

ปริมาณเงินใหกูแกสมาชิก ในปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 222,165,313.99 
บาท คิดเปนรอยละ 20.19  การพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญาโดยถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.5.2 ในระหวางปสหกรณไมมีลกูหน้ีไมกอใหเกิดรายไดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดช้ันคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 จึงไมมีการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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 3.6 ดานการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ดังตอไปน้ี 

เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด 

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

1) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล  ราคาทุน  95.00  ลานบาท :- 
1.1) CPALL218B    22 ส.ค. 57    22 ส.ค. 64      10.00     4.75%      A 
1.2) CPALL226A    30 มิ.ย. 58    30 มิ.ย. 65      20.00     4.10%      A 
1.3) CPALL238A    26 ส.ค. 59    26 ส.ค. 66      20.00     3.25%      A 
1.4) CPALL22NA    30 พ.ย. 60    30 พ.ย. 65      10.00     3.10%      A+ 
1.5) CPALL305A    13 พ.ค. 63    13 พ.ค. 73        5.00     3.29%      A+ 
1.6) CPALL305B    29 ก.ย. 63    13 พ.ค. 73      30.00     3.40%      A+ 
 

2) หุนกู บมจ. ไทยคม  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
2.1) THCOM21OB    02 ต.ค. 57    02 ต.ค. 64        5.00     4.68%    BBB+ 
 

3) หุนกู บมจ. ปตท.  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
3.1) PTTC21NA    15 ธ.ค. 57    15 พ.ย. 64        5.00     4.00%    AAA 
 

4) หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร  ราคาทุน  90.00  ลานบาท :- 
4.1) CPF244A    12 เม.ย. 59    12 เม.ย. 67      10.00     3.11%      A+ 
4.2) CPF251A    24 ม.ค. 61    24 ม.ค. 68      20.00     3.05%      A+ 
4.3) CPF281A    24 ม.ค. 61    24 ม.ค. 71      20.00     3.60%      A+ 
4.4) CPF225A    15 พ.ย. 61    15 พ.ค. 65      40.00     3.20%      A+ 
 

5) หุนกู บมจ. ช.การชาง  ราคาทุน  70.00  ลานบาท :- 
5.1) CK247A     08 ก.ค. 59    08 ก.ค. 67      10.00     3.51%      A 
5.2) CK245A     26 พ.ค. 60    26 พ.ค. 67      20.00     3.80%      A 
5.3) CK25NA     03 พ.ย. 60    03 พ.ย. 68      15.00     3.34%      A 
5.4) CK258A     14 ส.ค. 63    14 ส.ค. 68      25.00     3.12%      A 
 

6) หุนกู บมจ. การบินไทย  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
6.1) THAI209A    30 ก.ย. 58    30 ก.ย. 63        5.00     4.14%    #N/A 
6.2) THAI23DA    23 ธ.ค. 59    23 ธ.ค. 66      15.00     3.66%    #N/A 
 

7) หุนกู บมจ. บัตรกรุงไทย  ราคาทุน  100.00  ลานบาท :- 
7.1) KTC22NA    11 พ.ย. 58    11 พ.ย. 64      15.00     3.68%      A+ 
7.2) KTC26NA    30 พ.ย. 59    27 พ.ย. 69      35.00     4.00%      A+ 
7.3) KTC26DA    29 ธ.ค. 59    29 ธ.ค. 69      20.00     4.00%      A+ 
7.4) KTC224A    05 เม.ย.60   05 เม.ย. 65      30.00     3.03%      A+ 
 

8) หุนกู บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
8.1) SCCC244A    29 เม.ย. 59    29 เม.ย. 67      10.00     2.46%      A 
8.2) SCCC245A    09 พ.ค. 60    09 พ.ค. 67      10.00     3.65%      A 
 

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

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

9) หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
9.1) STA215A    18 พ.ค. 59    18 พ.ค. 64        5.00     3.10%      A- 
 

10)  หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ราคาทุน  42.00  ลานบาท :- 
10.1) CPFTH237A    15 ก.ค. 59    15 ก.ค. 66      20.00    3.09%      A+ 
10.2) CPFTH245A    24 พ.ค. 61    24 พ.ค. 67      20.00    3.24%      A+ 
10.3) CPFTH252A    20 ส.ค. 63    20 ก.พ. 68       2.00     3.15%      A+ 
 

11)  หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  ราคาทุน  10.00 ลานบาท :- 
11.1) BTSC26NA    10 พ.ย. 59    10 พ.ย. 69      10.00     3.87%      A 
 

12)  หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร  ราคาทุน  38.00  ลานบาท :- 
12.1) BJC25DA     08 ธ.ค. 59    08 ธ.ค. 68      23.00     4.09%      A+ 
12.2) BJC233A     21 มี.ค. 62    24 มี.ค. 66        5.00     3.20%      A+ 
12.3) BJC259A     05 ก.ย. 62    07 ก.ย. 68      10.00     2.86%      A+ 
 

13)  หุนกู บจ. นํ้าตาลมิตรผล  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
13.1) MPSC26DA    28 ธ.ค. 59    28 ธ.ค. 69        5.00     4.22%      A+ 
 

14)  หุนกู บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
14.1) TU241A     19 ม.ค. 60    16 ม.ค. 67        5.00     3.58%      A+ 
 

15)  หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
15.1) SPI242A     09 ก.พ. 60    09 ก.พ. 67      20.00     3.44%      AA 
 

16)  หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร ราคาทุน  50  ลานบาท :- 
16.1) IVL225A     04 พ.ค. 60    04 พ.ค. 65        5.00     3.24%      AA- 
16.2) IVL286A     08 มิ.ย. 61    08 มิ.ย. 71      45.00     3.83%      AA- 
 

17) หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  ราคาทุน  17.00  ลานบาท :- 
17.1) BEC225A     31 พ.ค. 60    31 พ.ค. 65      17.00     3.14%     BBB 
 

18)  หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  ราคาทุน  44.00  ลานบาท :- 
18.1) BAM226A    23 มิ.ย. 60    23 มิ.ย. 65        4.00     3.41%       A- 
18.2) BAM239A    08 ก.ย. 60    08 ก.ย. 66      40.00     3.44%       A- 
 

19)  หุนกู บมจ.เบทาโกร  ราคาทุน  25.00 ลานบาท :- 
19.1) BTG247A     21 ก.ค. 60    21 ก.ค. 67      10.00     3.37%       A- 
19.2) BTG258A     11 ส.ค. 63    11 ส.ค. 68      15.00     3.31%       A- 
 

20)  หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  ราคาทุน  107  ลานบาท :- 
20.1) SCC248A     30 ส.ค. 60    30 ส.ค. 67    100.00     2.97%     A+ 
20.2) SCC224A     20 เม.ย. 61    01 เม.ย. 65       2.00     3.00%     A+ 
20.3) SCC244A     01 เม.ย. 63    01 เม.ย 67       5.00     2.80%     A+ 
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บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
 เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

9) หุนกู บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
9.1) STA215A    18 พ.ค. 59    18 พ.ค. 64        5.00     3.10%      A- 
 

10)  หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ราคาทุน  42.00  ลานบาท :- 
10.1) CPFTH237A    15 ก.ค. 59    15 ก.ค. 66      20.00    3.09%      A+ 
10.2) CPFTH245A    24 พ.ค. 61    24 พ.ค. 67      20.00    3.24%      A+ 
10.3) CPFTH252A    20 ส.ค. 63    20 ก.พ. 68       2.00     3.15%      A+ 
 

11)  หุนกู บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  ราคาทุน  10.00 ลานบาท :- 
11.1) BTSC26NA    10 พ.ย. 59    10 พ.ย. 69      10.00     3.87%      A 
 

12)  หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร  ราคาทุน  38.00  ลานบาท :- 
12.1) BJC25DA     08 ธ.ค. 59    08 ธ.ค. 68      23.00     4.09%      A+ 
12.2) BJC233A     21 มี.ค. 62    24 มี.ค. 66        5.00     3.20%      A+ 
12.3) BJC259A     05 ก.ย. 62    07 ก.ย. 68      10.00     2.86%      A+ 
 

13)  หุนกู บจ. นํ้าตาลมิตรผล  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
13.1) MPSC26DA    28 ธ.ค. 59    28 ธ.ค. 69        5.00     4.22%      A+ 
 

14)  หุนกู บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
14.1) TU241A     19 ม.ค. 60    16 ม.ค. 67        5.00     3.58%      A+ 
 

15)  หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
15.1) SPI242A     09 ก.พ. 60    09 ก.พ. 67      20.00     3.44%      AA 
 

16)  หุนกู บมจ. อินโดรามา เวนเจอร ราคาทุน  50  ลานบาท :- 
16.1) IVL225A     04 พ.ค. 60    04 พ.ค. 65        5.00     3.24%      AA- 
16.2) IVL286A     08 มิ.ย. 61    08 มิ.ย. 71      45.00     3.83%      AA- 
 

17) หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  ราคาทุน  17.00  ลานบาท :- 
17.1) BEC225A     31 พ.ค. 60    31 พ.ค. 65      17.00     3.14%     BBB 
 

18)  หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  ราคาทุน  44.00  ลานบาท :- 
18.1) BAM226A    23 มิ.ย. 60    23 มิ.ย. 65        4.00     3.41%       A- 
18.2) BAM239A    08 ก.ย. 60    08 ก.ย. 66      40.00     3.44%       A- 
 

19)  หุนกู บมจ.เบทาโกร  ราคาทุน  25.00 ลานบาท :- 
19.1) BTG247A     21 ก.ค. 60    21 ก.ค. 67      10.00     3.37%       A- 
19.2) BTG258A     11 ส.ค. 63    11 ส.ค. 68      15.00     3.31%       A- 
 

20)  หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  ราคาทุน  107  ลานบาท :- 
20.1) SCC248A     30 ส.ค. 60    30 ส.ค. 67    100.00     2.97%     A+ 
20.2) SCC224A     20 เม.ย. 61    01 เม.ย. 65       2.00     3.00%     A+ 
20.3) SCC244A     01 เม.ย. 63    01 เม.ย 67       5.00     2.80%     A+ 
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บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
 เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

21)  หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
21.1) BEM249A    07 ก.ย. 60    07 ก.ย. 67      10.00     3.10%      A 
21.2) BEM265A    09 พ.ค. 62    09 พ.ค. 69      10.00     3.59%      A 
 

22)  หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  ราคาทุน  25.00  ลานบาท :- 
22.1) AMATA24OA    05 ต.ค. 60    05 ต.ค. 67      10.00     3.04%      A- 
22.2) AMATA27OA    01 ต.ค. 63    01 ต.ค. 70      15.00     3.70%      A- 
 

23)  หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส  ราคาทุน  60.00  ลานบาท :- 
23.1) BTSG27DA    26 ธ.ค. 60    26 ธ.ค. 70      15.00     3.65%      A 
23.2) BTSG239A    07 ก.ย. 61    07 ก.ย. 66      30.00     3.25%      A 
23.3) BTSG27NA    06 พ.ย. 63    06 พ.ย. 70      15.00     3.11%      A 
 

24)  หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  ราคาทุน  65.00  ลานบาท :- 
24.1) TBEV253A    15 มี.ค. 61    22 มี.ค. 68      50.00     3.15%     AA 
24.2) TBEV239A    19 ก.ย. 61    19 ก.ย. 66      15.00     3.35%     AA 
 

25)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1  ราคาทุน  44.78  ลานบาท :- 
25.1) BIPA335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      44.78     3.95%      A- 
 

26)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1  ราคาทุน  44.78  ลานบาท :- 
26.1) BIPB335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      44.78     3.95%      A- 
 

27)  หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 
27.1) MINT243A    29 มี.ค. 62    29 มี.ค. 67      30.00     3.60%      A 
 

28) หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ  ราคาทุน  34.00  ลานบาท :- 
28.1) WHA244A    24 เม.ย. 62    24 เม.ย. 67      19.00     3.40%      A- 
28.2) WHA247B    03 ก.ค. 63    03 ก.ค. 67      15.00     3.75%      A- 
 

29) หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล  ราคาทุน  50.00  ลานบาท :- 
29.1) PTTGC304A    08 เม.ย. 63    08 เม.ย.73      50.00     2.99%    AA+ 
 

30) หุนกู บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
30.1) THANI274A    30 เม.ย. 63    30 เม.ย.70        5.00     3.70%     A- 
 

31) หุนกู บมจ. พลังงานบรสิุทธ์ิ  ราคาทุน  15.00  ลานบาท :- 
31.1) EA257A     10 ก.ค. 63    10 ก.ค. 68      15.00     3.30%     A- 
 

32) หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท  ราคาทุน  5.00 ลานบาท:- 
32.1) GULF258A    19 ส.ค. 63    19 ส.ค. 68        5.00     3.10%     A- 
 

33) หุนกู บมจ. ไออารพีซี  ราคาทุน  30.00  ลานบาท:- 
33.1) IRPCA309A    11 ก.ย. 63    11 ก.ย. 73      30.00     3.93%     A- 
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บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
 เงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 

          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 
      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี         (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 

34) หุนกู บมจ. ราช กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
34.1) RATCH30NA     04 พ.ย. 63    04 พ.ย. 73        5.00     2.61%      AAA 
 

35) หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
35.1) HMC25NA     19 พ.ย. 63    19 พ.ย. 68        5.00     3.50%     A- 

 

รวมหุนกู                1,211.55  ลานบาท 

 
1) พันธบัตร กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2560  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 

1.1) SB23DA     13 ธ.ค. 59    13 ธ.ค. 66      30.00     2.56%    ไมระบุ 
 

2) พันธบัตร ออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน  ราคาทุน  40.00  ลานบาท :- 
2.1) SB278A     08 ก.ย. 63    26 ก.ย. 70      40.00     2.22%    ไมระบุ 
 

3) พันธบัตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
3.1) EGAT336A    29 มิ.ย. 61    29 มิ.ย. 76      20.00     3.57%    AAA 

 

รวมพันธบัตร         90.00  ลานบาท 
รวมเงินลงทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด   1,301.55  ลานบาท 
(ไมรวมคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน จํานวน         40.64  ลานบาท) 
 

เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 

1) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ราคาทุน 26,118,500.00  บาท 
2) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ราคาทุน      100,000.00  บาท 
3) หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด  ราคาทุน    1,000,000.00  บาท 
4) หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด  ราคาทุน      200,000.00  บาท 

รวมเงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด  27,418,500.00  บาท 
 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาหุน 

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด       100,000.00  บาท 
- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด         335,959.82  บาท 

รวมคาเผื่อการปรับมูลคาหุน         435,959.82  บาท 
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด-สุทธิ 26,982,540.18  บาท 
 

 รวมเงินลงทุน          1,328,536,540.18  บาท 
 

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใชถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปนตนไป ทําให ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2563 มูลคาหุนของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีมูลคาหุนละ 664,040.18 บาท สหกรณฯ จะตั้งคาเผื่อการปรับมูลคา
หุน เพียงหุนละ 335,959.82 บาท 

งบการเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ณ วันสิ้นงวดบัญชีวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 คํานวณ
มูลคาตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกได (3,973.82) บาท ไมมีมูลคาหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิก  

 

51รายงานกิจการประจำาปี 2564



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

สหกรณจึงคาเผื่อการปรับมูลคาหุนดังกลาว ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี กษ 0404/ว53 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในสหกรณอ่ืน  

ขอ 1 กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนสหกรณแลว ปรากฏวามูลคาหุนของสหกรณท่ีนําเงินไปลงทุนลดลงต่ํากวามุล
คาท่ีระบุไวในขอบังคับของสหกรณน้ัน หรือลดลงจนกระท่ังมูลคาหุนติดลบใหรับรูผลขาดทุนเทากับจํานวนมูลคาท่ีลดลง 

การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558  มีการบันทึกบัญชีและ
รายงานทางการเงินเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

3.7 ดานเงินรับฝาก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนคงเหลือ ดังตอไปน้ี 

1) เงินรับฝากออมทรัพย   5,252 บัญชี      84,823,787.57 บาท 
2) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ     896 บัญชี  1,257,321,304.86 บาท 
3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอ่ืน        6 บัญชี            74,394.71 บาท 

 

รวมเงินรับฝาก   1,342,219,487.14 บาท 

การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนเปนไปตามระเบียบ วาดวยการรับฝากเงิน จํานวนเงินรับฝากคงเหลือ 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน 29,962,810.05 บาท คิดเปนรอยละ 2.28 ในขณะท่ีปริมาณการรับฝากเงินตลอดปเพ่ิมข้ึนจากปกอน 
15,299,274.89 บาท คิดเปนรอยละ 4.09 

 

3.8 ดานเงินกูยืม 

สหกรณมีวงเงินกูยืม ดังน้ี  

1) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูรวมตาม
สัญญาวงเงินสินเช่ือ จํานวนเงิน 500.00 ลานบาท แบงเปน วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋ว
สัญญาใชเงินระยะสั้น จํานวน 492.00 ลานบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

2) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น วงเงินกูตามสัญญาวงเงินสินเช่ือ จํานวน 499.50 ลาน
บาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

ในระหวางป 2563 สหกรณไมมีการใชวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร แตมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น และไดจาย
ชําระแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไมมียอดคงเหลือ 

การกูยืมเงินดังกลาวอยูภายใตวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

3.9 ดานการบริหารงานทุน 

สหกรณระดมทุนจากสมาชิกโดยการใหสมาชิกซื้อหุนของสหกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีทุนท่ีไดรับ
จากสมาชิก คงเหลือ 1,614,466,220 บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนท่ีไดรับจากสมาชิก คงเหลือ 
1,683,471,640 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 69,005,420 บาท คิดเปนรอยละ 4.27 การเก็บเงินคาหุน จายคืนเงินคาหุน ใน
ระหวางปเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

สหกรณมีทุนสํารองท่ีไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิของแตละปซึ่งเปนไปตาม พรบ.สหกรณ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 
186,296,361.93 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 11,1187,047 บาท คิดเปนรอยละ 6.39  
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สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 31,877,470.90 บาท และ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ คงเหลือ 31,251,851.07 บาท ลดลงจาก             
ปกอน 625,619.83 บาท คิดเปนรอยละ 1.96 โดยไดรับการจัดสรรจากท่ีประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

สหกรณมีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตางระหวางราคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 กับราคาทุน ณ วันท่ีลงทุน โดยเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน  50,228,375.20  บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน 40,638,510.30 บาท ลดลงจากปกอน 9,589,864.90 บาท 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากราคายุติธรรมของหุนกูลดลง 

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 สหกรณลงทุนเพ่ิมข้ึนในหุนกู 242.00 ลานบาท ระหวางปมีการไถ
ถอนตามกําหนด ของหุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 10.00 ลานบาท หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 30.00 ลานบาท และ
การทะยอยคืนมูลคาหุนของ บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํานวน 2,985,000.00 บาท และบมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 
จํานวน 2,985,000.00 บาท รวมไถถอนท้ังหมด 45,970,000.00 บาท รวมเงินลงทุนในหุนกูคงเหลือ 1,211,554,000.00 
ลานบาท  สวนพันธบัตร มียอดยกมาจากป 2562 จํานวน 70.00 ลานบาท มีพันธบัตร ธ.ก.ส. รุนสุขกันเถอะเรา 20.00 ลานบาท 
ครบอายุในป 2563 และมีการลงทุนเพ่ิมในพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุนกาวไปดวยกัน 40.00 ลานบาท รวมเงินลงทุนใน
พันธบัตรคงเหลือ 90.00 ลานบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตองตามท่ีควร เมื่อเปรียบเทียบกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนตามจํานวน
หุนกูท่ีลงทุนในแตละป จะเปนดังน้ี  

                        กําไรท่ียังไมเกิดข้ึน    
รายการ     ลานบาท      ป 2563 (บาท)       ป 2562 (บาท) เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (บาท) 

หุนกูท่ีลงทุนในป 2557       20.00     422,500.00       907,500.00     (485,000.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2558       40.00   1,107,000.00     1,951,500.00     (844,500.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2559     183.00   3,072,600.00     9,893,700.00  (6,821,100.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2560     321.00 10,378,100.00   11,783,000.00  (1,404,900.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2561     331.55 15,410,810.30   17,182,275.20  (1,771,464.90) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2562       74.00   1,615,300.00     3,495,400.00  (1,880,100.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2563     242.00   4,016,200.00              -           4,016,200.00 
   รวมหุนกู    1,211.55 36,022,510.30   45,213,375.20  (9,190,864.90) 

 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2558        0.00    0.00          12,000.00      (12,000.00) 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2559      30.00   1,836,000.00      1,521,000.00      315,000.00 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2561      20.00   2,780,000.00      3,482,000.00     (702,000.00) 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2563      40.00               0.00               -                       0.00 
   รวมพันธบัตร       90.00   4,616,000.00       5,015,000.00    (399,000.00) 
   รวมหุนกูและพันธบัตร  1,301.55 40,638,510.30         50,228,375.20  (9,589,864.90) 

จากตารางขางตน กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกูท่ีลงทุนในป 2557 ซึ่งยังคงถือตอมาในป 2563 มีจํานวนลดลง 
485,000.00 บาท  หุนกูท่ีลงทุนในป 2558 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 844,500.00 บาท  หุนกูท่ีลงทุนในป 2559 มีกําไร                 
ท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 6,821,100.00 บาท หุนกูท่ีลงทุนในป 2560 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 1,404,900.00 บาท หุนกูท่ี
ลงทุนในป 2561 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 1,771,464.90 บาท หุนกูท่ีลงทุนในป 2562 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 
1,880,100.00 บาท และหุนกูท่ีลงทุนในป 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน 4,016,200 บาท รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกู                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 36,022,510.30 บาท ลดลง 9,190,864.90 บาท คิดเปนรอยละ 20.33 
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สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 31,877,470.90 บาท และ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ คงเหลือ 31,251,851.07 บาท ลดลงจาก             
ปกอน 625,619.83 บาท คิดเปนรอยละ 1.96 โดยไดรับการจัดสรรจากท่ีประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

สหกรณมีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตางระหวางราคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 กับราคาทุน ณ วันท่ีลงทุน โดยเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน  50,228,375.20  บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน จํานวน 40,638,510.30 บาท ลดลงจากปกอน 9,589,864.90 บาท 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากราคายุติธรรมของหุนกูลดลง 

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 สหกรณลงทุนเพ่ิมข้ึนในหุนกู 242.00 ลานบาท ระหวางปมีการไถ
ถอนตามกําหนด ของหุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 10.00 ลานบาท หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 30.00 ลานบาท และ
การทะยอยคืนมูลคาหุนของ บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํานวน 2,985,000.00 บาท และบมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 
จํานวน 2,985,000.00 บาท รวมไถถอนท้ังหมด 45,970,000.00 บาท รวมเงินลงทุนในหุนกูคงเหลือ 1,211,554,000.00 
ลานบาท  สวนพันธบัตร มียอดยกมาจากป 2562 จํานวน 70.00 ลานบาท มีพันธบัตร ธ.ก.ส. รุนสุขกันเถอะเรา 20.00 ลานบาท 
ครบอายุในป 2563 และมีการลงทุนเพ่ิมในพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุนกาวไปดวยกัน 40.00 ลานบาท รวมเงินลงทุนใน
พันธบัตรคงเหลือ 90.00 ลานบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตองตามท่ีควร เมื่อเปรียบเทียบกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนตามจํานวน
หุนกูท่ีลงทุนในแตละป จะเปนดังน้ี  

                        กําไรท่ียังไมเกิดข้ึน    
รายการ     ลานบาท      ป 2563 (บาท)       ป 2562 (บาท) เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (บาท) 

หุนกูท่ีลงทุนในป 2557       20.00     422,500.00       907,500.00     (485,000.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2558       40.00   1,107,000.00     1,951,500.00     (844,500.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2559     183.00   3,072,600.00     9,893,700.00  (6,821,100.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2560     321.00 10,378,100.00   11,783,000.00  (1,404,900.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2561     331.55 15,410,810.30   17,182,275.20  (1,771,464.90) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2562       74.00   1,615,300.00     3,495,400.00  (1,880,100.00) 
หุนกูท่ีลงทุนในป 2563     242.00   4,016,200.00              -           4,016,200.00 
   รวมหุนกู    1,211.55 36,022,510.30   45,213,375.20  (9,190,864.90) 

 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2558        0.00    0.00          12,000.00      (12,000.00) 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2559      30.00   1,836,000.00      1,521,000.00      315,000.00 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2561      20.00   2,780,000.00      3,482,000.00     (702,000.00) 
พันธบัตรท่ีลงทุนในป 2563      40.00               0.00               -                       0.00 
   รวมพันธบัตร       90.00   4,616,000.00       5,015,000.00    (399,000.00) 
   รวมหุนกูและพันธบัตร  1,301.55 40,638,510.30         50,228,375.20  (9,589,864.90) 

จากตารางขางตน กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกูท่ีลงทุนในป 2557 ซึ่งยังคงถือตอมาในป 2563 มีจํานวนลดลง 
485,000.00 บาท  หุนกูท่ีลงทุนในป 2558 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 844,500.00 บาท  หุนกูท่ีลงทุนในป 2559 มีกําไร                 
ท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 6,821,100.00 บาท หุนกูท่ีลงทุนในป 2560 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 1,404,900.00 บาท หุนกูท่ี
ลงทุนในป 2561 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 1,771,464.90 บาท หุนกูท่ีลงทุนในป 2562 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 
1,880,100.00 บาท และหุนกูท่ีลงทุนในป 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน 4,016,200 บาท รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของหุนกู                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 36,022,510.30 บาท ลดลง 9,190,864.90 บาท คิดเปนรอยละ 20.33 
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บรษิัท สาํนกับญัชทีองเอก จาํกดั (ทะเบยีนเลขที่ 0 1055 54088 85 5) 
414/199 อาคารสําราญแมนช่ัน ซอยประชาราษฎรบําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท 09-4925-5993 , 08-1348-9854 โทรสาร 02-691-2212 
  

สวนพันธบัตร มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของพันธบัตรท่ีลงทุนในป 2558 ลดลง 12,000.00 บาท พันธบัตรท่ีลงทุนในป 
2559 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน 315,000.00 บาท และพันธบัตรท่ีลงทุนในป 2561 มีกําไรท่ียังไมเกิดข้ึน ลดลง 
702,000.00 บาท รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนของพันธบัตร จํานวน 4,616,000.00 บาท ลดลง 399,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 
7.96   รวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังหมด (หุนกูและพันธบัตร) จํานวน 40,638,510.30 บาท ลดลง 9,589,864.90 บาท 
อยางไรก็ตาม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนน้ี ยังไมเกิดข้ึนจริง เน่ืองจากสหกรณไมไดนําหุนกูและพันธบัตรออกขายในตลาดตราสารหน้ี 
ซึ่งเมื่อถือจนครบอายุจะสามารถไถถอนคืนไดในราคาทุน และปรับกําไร/ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนของตราสารน้ันออก 

๔.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ในระหวางปไดเสนอขอบกพรองทางดานการควบคุมภายในบางประการ และติดตามขาวสารการแกไขปรับปรุงของ
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประจําเดือน  ซึ่งคณะกรรมการฯ และฝายจัดการไดทํา
การแกไขตามขอเสนอแนะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง) 
           ผูตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
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3.3  รับทราบการรับสมัครรายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจาก
สหกรณ ระหวางป 2563 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด 5,307 คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,786 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 521 คน มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และสมาชิกท่ี
ถึงแกกรรม ระหวางป 2563  ดังนี้ 
 (1)  สมาชิกสามัญ 

สมาชิก 
จํานวน 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 4,774 2,928 1,846 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 123 57 66 
สมาชิกลาออก ระหวางป 73 50 23 
สมาชิกเสียชีวิต ระหวางป 36 31 5 
สมาชิกโอนยายระหวางป 2 1 1 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,786 2,903 1,883 

 
 (2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ 
จํานวน 
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 494 199 295 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 62 27 35 
สมาชิกลาออกระหวางป 35 12 23 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 521 214 307 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 
55รายงานกิจการประจำาปี 2564



 

 

  3.4   แนวทางการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง เปนสมาชิกสมาคม
สสอ.รท. จํานวน 1305 ราย และสมาคมสส.ชสอ.จํานวน 451 ราย 
  1. สมาคม สสอ.รท. และสมาคม สส.ชสอ. ตั้งอยูท่ีอาคารสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ตําบลบางศรีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายกับนายทะเบียนทองท่ีเทศบาลตําบลบางสีทอง เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2554 (กฎหมายกําหนดใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองจดทะเบียนในทองท่ีท่ีเปนท่ีตั้ง
ของสมาคม) ในการดําเนินงานนั้น ท้ัง 2 สมาคมไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ.2545 กฎกระทรวง, ประกาศ และระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย รวมท้ังตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของสมาคมท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมใหญ 
  2. ในการแกไขขอบังคับและระเบียบบางฉบับทุกคร้ังทางสมาคมจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอน แลวจะตองสงใหนายทะเบียนทองท่ีรับจดทะเบียนแกไขระเบียบและ
ขอบังคับขอนั้น ๆ จึงจะนํามาปฏิบัติได 
  3. การเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนานั้น ทางสมาคมสามารถดําเนินการไดตาม พรบ. 
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 30 วรรค 5 กําหนดวา “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจ
เรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไวสํารองจายเปนคาจัดการศพได แตตองไมเกินอัตราท่ีท่ีประชุมใหญ
กําหนด และตองกําหนดไวในขอบังคับ” ดังนั้นการปรับอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาแต
ละคร้ัง รวมถึงการเปล่ียนแปลงอัตราคาสมัคร คาบํารุงรายป ซึ่งเปนการแกไขขอบังคับสมาคม ขอ 17 
(1) และ (2) สมาคมจะตองเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งจะตองไดคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมกอน เมื่อท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบแลว สมาคมจะตองสง
ขอบังคับขอท่ีแกไข ใหนายทะเบียนทองท่ี เพ่ือรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับเฉพาะขอนั้นฯ หลังจาก
นั้นสมาคม จึงจะแจงสมาชิกขอเปล่ียนแปลงอัตราดังกลาว สําหรับการประชุมใหญสามัญ หรือการ
ประชุมใหญวิสามัญทุกคร้ัง จะมีผูแทนจากศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยกรมประมง เขารวม
ประชุมดวย 
  ในสวนของสมาคม สสอ.รท. ไดมีการแกไขขอบังคับหลายคร้ังแตในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ปรับอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา, คาบํารุงรายป และคาสมัคร มีดังนี้ 
  1. การประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2558 ปรับอัตราเงิน
สงเคราะหลวงหนาจาก 3,600 บาท เปน 4,000 บาท 
  2. การประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2559 ปรับอัตราเงิน
สงเคราะหลวงหนาจาก 4,000 บาท เปน 4,500 บาท 
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  3. การประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ปรับอัตราเงิน
สงเคราะหลวงหนาจาก 4,500 บาท เปนไมเกิน 5,000 บาท (สมาคมเรียกเก็บเพียง 4,800 บาท) และปรับ
คาสมัครจากเดิม 20 บาท เปน 40 บาท และคาบํารุงรายปจากเดิม 20 บาท เปน 40 บาท 
  การปรับอัตราเงินคาสมัครและคาบํารุงนั้นเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราเงิน
สงเคราะห คาบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อ 19 มีนาคม 2547 ขอ 1 (1) และ (2)  
   “ขอ 1 ใหกําหนดอัตราเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห ดังนี้  
   (1) เงินคาสมัครไมเกินคนละ 100 บาท  
   (2) เงินคาบํารุงไมเกินเดือนละ 5 บาท หรือปละ 50 บาท  
      ฯลฯ” 
  การประชุมใหญเพ่ือแกไขขอบังคับท้ัง 3 คร้ัง ไดรับความเห็นชอบเกิน 2 ใน 3 ของ
ผูเขารวมประชุม และนายทะเบียนทองท่ีไดรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับขอนั้นๆ แลว ท้ังนี้เปนไปตาม 
พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มาตรา 16 วรรค 1 และวรรค 4 มาตรา 26 มาตรา 30 วรรค 2, 
วรรค 3 และวรรค 5 จึงเปนการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและกฎกระทรวงทุกประการ 
  4. สมาคมเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไว เพ่ือสํารองจายเปนคาจัดการศพ และ
สงเคราะหครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยจะจายคาจัดการศพ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) 
ภายใน 7 วัน นับแตไดรับเอกสารการตายสวนเงินสงเคราะหครอบครัวจะจายใหประมาณ 60 วัน โดย
จะจายใหแกบุคคลท่ีสมาชิกระบุไวในใบสมัครใหเปนผูรับเงินสงเคราะหครอบครัว สมาคมจะนําเงิน
สงเคราะหลวงหนาไปใชจายในทางอื่นใดมิได เปนการผิดกฎหมาย 
  5. เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาคมจะจายเงินคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวให
ทายาทโดยทางสมาคมจะหักคาดําเนินการไว 4% ท้ังนี้เปนไปตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ. 2545 มาตรา 31 และกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กําหนดอัตราการ
หักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2547 ขอ 1 กําหนดวา “การหักเงินสงเคราะหเพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองไมเกินอัตรา ดังนี้  
  (1) 
  (2)         ฯลฯ 
  (3) 
  (4) รอยละ 4 ของเงินสงเคราะหท่ีเรียกเก็บไดสําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท่ีมี
สมาชิกเกิน 10,000 คน”  
  ดังนั้นการท่ี สสอ.รท. กําหนดไวในขอบังคับขอ 26 ใหสมาคมหักเงินสงเคราะหไวเปน
คาดําเนินการในอัตรารอยละ 4% จึงเปนไปตามกฎหมาย 
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  6. เงิน 4% ท่ีสมาคมหักจากสมาชิกท่ีเสียชีวิตนั้น สมาคมไดจัดสรร ดังนี้  
   - 1.5% จัดสรรใหศูนยประสานงานท่ีสมาชิกเสียชีวิต  
   - 1.5% จัดสรรเปนคาใชจายของสมาคม เชน เงินเดือนเจาหนาท่ี, คาเชา,                 
คาสาธารณูปโภค, วัสดุ, ครุภัณฑ, คาใชจายการประชุมใหญ ฯลฯ 
   - 1% เปนเงินท่ีกันไวสําหรับจัดสรรใหศูนยประสานงานตามมติคณะกรรมการ 
(เชน จัดสรรใหศูนยประสานงานท่ีไมมีสมาชิกเสียชีวิต, ศูนยท่ีมีสมาชิกเสียชีวิตนอย, ศูนยท่ีมีคาใชจาย
ตาง ๆ ฯลฯ) 
  หลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห คือ สมาชิกชวยสมาชิกท่ีถึงแกความตายโดยมี
สมาคมและสหกรณออมทรัพยท่ีรับเปนศูนยประสานงานเปนส่ือกลางในการประสานงานและจัดการ
ตางๆ  ดังนั้น การท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดรับเปนศูนยประสานงานใหท้ัง 2 สมาคม 
นั้น ก็เพ่ือจะชวยเหลือสมาชิกนับวาจัดเปนสวัสดิการอีกรูปแบบหน่ึง นอกเหนือจากสวัสดิการท่ี
สหกรณจัดใหสมาชิกตามปกติโดยใชเงินรายไดของสหกรณ เพราะการสมัครเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหนั้นเปนไปตามความสมัครใจ โดยสหกรณจะชวยอํานวยความสะดวกใหสมาชิกไม
ตองเดินทางไปสมัครดวยตนเอง เปนการเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง และการท่ีสหกรณออม
ทรัพยแจงสมาชิกขอหักเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามจํานวนท่ีสมาคมเรียกเก็บ และโอนใหสมาคม
เพ่ือเปนเงินคงสมาชิกภาพในแตละปนั้นก็เพ่ือความสะดวกของสมาชิกท่ีไมตองเสียคาใชจายในการ
เดินทางไปท่ีสมาคมและเสียคาโอนเงิน รวมท้ังไดรับการขยายเวลาของการชําระเงินจนถึงส้ินเดือน
กุมภาพันธ เพราะสมาชิกจายโดยตรงโดยไมผานศูนยประสานงานก็จะตองจายภายในวันท่ี 30 
ธันวาคม ซึ่งเปนวันส้ินปทางบัญชีของสมาคม และถาสมาชิกลืมชําระก็อาจจะส้ินสมาชิกภาพ  
  การเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นจะเปนประโยชนแกตัวสมาชิกและ
ครอบครัว ผูค้ําประกันและสหกรณในภาพรวม ดังนี้  
  1. ประโยชนสําหรับตัวสมาชิกและครอบครัว  
    - สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท                        
(ป 2562 สมาคม สสอ.รท. จายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิกท่ีเสียชีวิตเฉล่ียรายละประมาณ 
600,564.56 บาท) ซึ่งเงินจํานวนนี้จะสามารถสรางความสุขและความมั่นคงใหครอบครัว  
    - มีเงินคาจัดการศพอยางสมฐานะ  
    - ไมมีความกังวลในเร่ืองความเปนอยูของครอบครัวหากตัวสมาชิกเสียชีวิตเปน
การสรางความมั่นคงใหครอบครัวหลังการตาย  
   - ในระหวางท่ียังมีชีวิตอยูไดมีโอกาสรวมทําบุญใหเพื่อน ๆ สมาชิกในสมาคมท่ี
เสียชีวิต ฯลฯ  
  2. ประโยชนสําหรับผูคํ้าประกัน  
   - สมาชิกเสียชีวิต ทายาทไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 600,000 บาท 
สามารถชําระหนี้ใหสหกรณได  ผูค้ําประกันไมตองรับภาระชําระหนี้แทน  
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  3. ประโยชนสําหรับสหกรณ  
    3.1 ทายาทมีเงินชําระหนี้แทนสมาชิกท่ีเสียชีวิตทําใหสหกรณไมมีหนี้สูญ เปน
ความมั่นคงของสหกรณและของสมาชิก  
   3.2 สหกรณไดรับเงินจัดสรรจากสมาคมดังนี้   
    - กรณีสมาชิกเสียชีวิตสหกรณจะไดรับการจัดสรรจาก สสอ.รท. 1.5% ของเงิน
สงเคราะหครอบครัว (ประมาณ 9,000 บาท/ราย) และ จาก สส.ชสอ. 2% (ประมาณ 12,000 บาท/ราย) 
   - สหกรณจะไดรับเงินคาบํารุง และคาสมัคร 50% (สสอ.รท. ใหคาสมัคร                  
รายละ 20 บาท และคาบํารุงรายละ 20 บาท สวน สส.ชสอ. ใหคาสมัครรายละ 10 บาท และ            
คาบํารุงรายละ 10 บาท) 
   เงินรายไดในขอ 3 นี้ จะจัดเปนรายไดของสหกรณซึ่งจะนํามาจายเปนเงิน
ปนผล และเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกสหกรณทุกคน รวมถึงผูที่ไมไดเปนสมาชิกของสมาคม 
   ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีรายไดจากสมาคม สสอ.รท. 
และ สส.ชสอ. ดังนี้ 
 สสอ.รท. 
สมาชิกคงสภาพ 1 ม.ค.63 สมาชิกสมัครใหม สมาชิกเสียชีวิต  

รวม จํานวน 
คาบํารุง  

20 บาท/ราย 
จํานวน 

คาสมัคร 
20 บาท/ราย 

คาบํารุง  
20 บาท/ราย 

รวม จํานวน เงินจัดสรร1.5% 

1,288 25,760 31 620 620 1,240 13 117,167.27 144,167.27 
   

 สส.ชสอ. 
สมาชกิคงสภาพ 1 ม.ค.63 สมาชกิสมัครใหม สมาชกิเสียชีวิต  

รายได
อ่ืน 

 
รวม จํานวน คาบํารุง  

10บาท/ราย 
จํานวน คาสมัคร 

10บาท/ราย 
คาบํารุง 

 10บาท/ราย 
รวม จํานวน เงินจัดสรร 

2% 

450 4,500 4 40 40 80 3 36,005.00 4,968 45,553 

 รวมเงินที่สหกรณไดรับทั้งสิ้น    189,720.27   บาท 

  4. เงินสงเคราะหลวงหนาท่ีสมาชิกไดชําระใหท้ัง 2สมาคม ในป 2563 มีดังนี้ 
ช่ือสมาคม สมาชิกคงสภาพในป 2563 สมาชิกสมัครใหม รวม 

จํานวน/คน เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน/คน เงินสงเคราะหลวงหนา 

สสอ.รท. 1,288 6,146,375.00 28 143,400.00 6,289,775.00 
สส.ชสอ. 450 2,142,067.00 4 19,200.00 2,161,267.00 

  การโอนเงินสงเคราะหลวงหนาของสมาชิกใหสมาคมท้ัง 2 แหงนั้นสหกรณจะโอนเต็ม
จํานวนตามรายชื่อและจํานวนเงินตามท่ีสมาคมเรียกเก็บ สหกรณไมเคยหักเงินสงเคราะหลวงหนาของ
สมาชิกไว โดยทางสมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินตรงตามจํานวนเงินท่ีสหกรณโอน 
  5. สมาคม สส.ชสอ. และ สสอ.รท. ไดจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิกท่ีเสียชีวิต
ในป 2563 ดังนี้ 

ช่ือสมาคม จํานวน/คน เงินสงเคราะหครอบครัวไดรับสุทธิหลังหักคาดําเนินการ 4% 
สสอ.รท. 13 7,503,798.44  บาท 
สส.ชสอ. 3 1,733,565.25  บาท 
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  6. ในป 2563 สมาคม สสอ.รท. ไดมีประกาศจายเงินสงเคราะหครอบครัวใหสมาชิก             
ท่ีเสียชีวิต ดังนี้ 

 
จํานวนสมาชิก เงินสงเคราะห ทายาทไดรับ เงินสงเคราะห     

เดือน เสียชีวติ จายทายาท สุทธิ ศพสมาชิกจาย/ หมายเหต ุ
  (ราย) ตามประกาศ (บาท) เดือน(บาท)     
    (กอนหักคาดําเนินการ         

มกราคม 16      600,608.64   576,584.29  435.20 ในกรณีท่ีผูเสียชีวิตมีเงิน 
กุมภาพันธ 24      601,218.80   577,170.05  366.86 สงเคราะหลวงหนาคงเหลือ 
มีนาคม 18      600,386.42   576,370.96  450.66 สมาคมฯ จะคืนใหทายาท 
เมษายน 21      600,339.71   576,326.12  459.67 พรอมเงินสงเคราะหครอบครัว 
พฤษภาคม 16      600,319.20   576,306.43  351.45 และในกรณีท่ีมีเงินสงเคราะห 
มิถุนายน 25      600,027.33   576,026.24  445.62 ใชเกิน สมาคมฯ จะหักออกจาก 
กรกฎาคม 12      600,541.96   576,520.28  359.72 เงินสงเคราะหครอบครัวตาม 
สิงหาคม 24      600,365.88   576,351.24  420.80 จํานวนท่ีคางชําระ 
กันยายน 20      600,000.00   576,000.00  ยังไมระบุ จายในเบ้ืองตน 60,000 บาท กอน 
ตุลาคม 19      600,000.00   576,000.00  ยังไมระบุ 

 
  

พฤศจิกายน 25      600,000.00   576,000.00  ยังไมระบุ     
ธันวาคม 18      600,000.00   576,000.00  ยังไมระบุ     

รวม 238           

 
  7. กรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
  ตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 มีขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการ
ดําเนินการสมาคม ดังนี้  
  มาตรา 20 “การแตงตั้งกรรมการและการเปล่ียนตัวกรรมการใหทําไดโดยมติของท่ีประชุม
ใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญลงมติ” 
 มาตรา 21 วรรค 4 “กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได เวนแตท่ีประชุมใหญโดยมติ 2 ใน 3 ของผูมาประชุมจะกําหนดเปนอยางอื่น” ดังนั้น
กรรมการทุกคนจะตองไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญและกรรมการท่ีอยูเกิน 2 วาระ คือ
กรรมการท่ีท่ีประชุมใหญมีมติ 2 ใน 3 ใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปเพื่อประโยชนของสมาชิกและสมาคม ซึ่ง
เปนไปตามกฎหมาย 
  มาตรา 32 “กรรมการไมมีสิทธ์ิไดรับคาจางหรือประโยชนอ่ืนทํานองเดียวกันจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห” 
  สรุปกรรมการจะไมมีสิทธ์ิไดรับเงินเดือนหรือโบนัสจากสมาคม แตสมาคมอาจกําหนด
เปนระเบียบในการจายคาเบ้ียประชุม คาพาหนะ คาท่ีพัก ใหแกกรรมการไดโดยจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ และจะตองสงนายทะเบียนทองท่ีเพื่อรับจดทะเบียนกอน 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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รอบที่ 
กําหนดวันรับ

สมัครและบันทึก
ขอมูล 

ตรวจสอบคุณสมบัติ  
และโอนเงิน 

สมาคมรบัเปนสมาชิก 
อายุ

ผูสมัคร 
(ป) 

ปที่เกิด 

คาสมัคร/ 
คาบํารุง/ 

เงินสงเคราะห
ลวงหนา (บาท) 

หมายเหตุ 

3/2564 4-29 ม.ค. 2564 ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2564 1 มีนาคม 2564 

บรรลุ
นิติ

ภาวะ
จนถึง 
55 ป 

พ.ศ. 2509 

4,880.00 

ผูสมัครที่
สมาคมฯ  

มีมติรับเปน
สมาชิก  

จะไดรับสมาชิก
ภาพสมบูรณ 
ตามขอบังคับ

สมาคมฯ  
ขอ 12 

4/2564 1-26 ก.พ. 2564 ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2564 1 เมษายน 2564 4,880.00 
5/2564 1-31 มี.ค. 2564 ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2564 1 พฤษภาคม 2564 4,880.00 
6/2564 1-30 เม.ย. 2564 ภายในวันที่ 17 พ.ค. 2564 1 มิถุนายน 2564 4,880.00 
7/2564 3-31 พ.ค. 2564 ภายในวันที่ 15 มิ.ย.2564 1 กรกฎาคม 2564 4,880.00 
8/2564 1-30 มิ.ย. 2564 ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2564 1 สิงหาคม 2564 4,880.00 
9/2564 1-30 ก.ค. 2564 ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2564 1 กันยายน 2564 4,880.00 
10/2564 2-31 ส.ค. 2564 ภายในวนัที ่15 ก.ย. 2564 1 ตุลาคม 2564 4,880.00 
11/2564 1-30 ก.ย. 2564 ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2564 1 พฤศจิกายน 2564 4,880.00 
12/2564 1-29 ต.ค. 2564 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564 1 ธันวาคม 2564 4,880.00 
1/2565 1-30 พ.ย. 2564 ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2564 1 มกราคม 2565 4,880.00 
2/2565 1-30 ธ.ค. 2564 ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565 1 กุมภาพันธ 2565 4,880.00 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1  พิจารณาอนุมตัิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ                  
คํ้าประกัน ประจําป 2564 
ผูจัดการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563  ได
กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท      
(หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน 
   ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17  กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดัง
วานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 40 ประจําป 2563 ไดพิจารณาเห็น
วา เพ่ือใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงินท่ี
สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2564 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน) 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงิน ซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
ประจําป 2564 เปนเงินจํานวน 1,500,000,000  บาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน) 
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   4.2  การแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ผูจัดการ      1. ขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ   
    โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมง จํากัด เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียน
ขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 และประกาศเร่ือง
ความสัมพันธของสมาชิกสมทบกับสหกรณ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ซึ่งระเบียบและประกาศท้ัง 2 
ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 334 ง. เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 กําหนด
กรอบแนวทางในการกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 บัญญัติใหนายทะเบียนกําหนดหลักเกณฑความสัมพันธระหวางสมาชิก
สมทบกับสหกรณหรือสมาชิกสหกรณ และใหความเห็นชอบ  ในการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับ
คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัครและการขาดสมาชิกสมทบ ตลอดจนสิทธิหนาท่ีของสมาชิกสมทบท่ีสหกรณจะ
กําหนดไวในขอบังคับ โดยระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ดังนั้น เ พ่ือปฏิบัติ ให เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ                 
นายทะเบียนสหกรณ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 หมวด 6 สมาชิกสมทบ 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจาณา ใหความเห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ        
ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
    

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติการแกไขขอบังคับสหกรณ   หมวด 6 สมาชิกสมทบ ขอ 48  

   ขอ 49  ขอ 50  
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

หมวด 6 
สมาชกิสมทบ 

 ขอ 48. สมาชิกสมทบ   สหกรณ
อาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควรโดย
ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความ
สมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการ
ตางๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

หมวด 6 
สมาชกิสมทบ 

          ขอ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับ
สมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยผูสมัคร
ตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัคร
ใจ และมีความประสงคจะใชบริการตางๆ ของ
สหกรณเปนการประจํา 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 49.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
           (1) เปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
สหกรณน้ี ไดแก บิดา  มารดา บุตร  สามี ภรรยา 
        (2) เปนลูกจางช่ัวคราว หรือพนักงาน
ราชการสังกัดกรมประมง 
        (3) เคยเปนขาราชการ หรอื
ลูกจางประจํากรมประมง 

     ขอ 49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     (1) เปนผู เห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ และมีความสะดวกท่ีจะดําเนินธุรกิจกับ
สหกรณ 
     (2) เปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
และมีสัญชาติไทย 
     (3) (ก) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือ
บุตรของสมาชิก หรือ  
          (ข) เปนลูกจางช่ัวคราว หรือพนักงาน
ราชการ สังกัดกรมประมง 
          (ค)  เคยเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา
กรมประมง 
           (4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 
           (5) เปนผู ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
           (6) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใน
สหกรณออมทรัพยอ่ืน 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 50. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผู
ประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมี
สมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวา 2 คนรับรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนด
ในขอ 49  ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขา
เปนสมาชิกสมทบได  และตองจัดใหผูสมัครไดลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือ
ครบถวน เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรค
กอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบกรณี
คณะบุคคล สมาชิกของคณะบุคคลแตละราย
ตองยื่นใบสมัครตามท่ีสหกรณกําหนด และกรณี
นิติบุคคล ผูแทนของนิติบุคคลตองยื่นใบสมัคร
ตามท่ีสหกรณกําหนด 
         เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรค
กอนแลว ยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

    ขอ 50. วิธีรับสมัคร ผูประสงคสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบ ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตาม
แบบท่ีกําหนดไว โดยใหยื่นพรอมหลักฐานแสดง
ความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิกตามขอ 49 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามท่ีกําหนดใน  ขอ 49 ท้ังเห็นเปนการสมควร
แลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัด
ใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน
ตามท่ีจะถือครบถวน 
          เมื่อสมาชิสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอน
แลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

        ขอ 51.คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาในวันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวน
เงิน  100  บาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือ
วาเปนรายไดของสหกรณ  จะเรียกคืนไมไดไม
วาดวยกรณีใด ๆ 

 

     ขอ 51. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขา
น้ีใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืน
ไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

          ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจ
ใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบได
ตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมขัดกับขอหามมิให
สมา ชิ กสมทบใช สิ ท ธิ ในสหกรณ   ท้ั ง น้ี  
หลักเกณฑขอกําหนด  วิธีการใหบริการและอ่ืนๆ 
ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช
บริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการ
หรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร
แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิ
ในสหกรณ  ท้ังน้ี  หลักเกณฑขอกําหนด  วิธีการ
ใหบริการและอ่ืนๆ ตลอดจนสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนจากการใชบริการให เปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

         ขอ 53. การถือหุน สมาชิกสมทบแตละ
รายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหน่ึงหุน 
แตตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด  
         การถือหุนแรกเขา การชําระคาหุน การ
แจงยอดจํานวนหุนและอ่ืนๆ ใหเปนไปตามความ
ในขอบังคับหมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุโลม 
สําหรับการถือหุนเพ่ิมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 53. สิทธิของสมาชกิสมทบ มีดังน้ี 
            (1) ไดรับบริการทางธุรกิจ  เชน 
ฝากเงิน หรือกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละ
เกาสิบของทุนเรือนหุน  หรือเงินฝากท่ีสมาชิก
สมทบมีอยูในสหกรณ 
             (2) ไดรับการบริการทางวิชาการ
หรือการฝกอบรมจากสหกรณ 
             (3) ไดรับพิจารณาเลือกเปนผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงานของสหกรณ 
            อน่ึง  สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในการ
นับช่ือเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การ
ออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ 

       ขอ 54. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
        (1) รับเ งินปนผลตามหุนได ในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก 
        (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดใน
อัตราเดียวกันกับสมาชิก 
        (3) ไดรับบริการทางธุรกิจ เชน เงินฝาก และ
กูเงินจากสหกรณตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
        (4) ไดรับการบริการทางวิชาการ หรือการ
ฝกอบรมจากสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 ข. หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
         (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
         (2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
         (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 
เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ีเขมแข็ง 
         (4) สอดสองดแูลกิจการของสหกรณ 
         (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 

ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
 ค. สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเร่ืองดังตอไปนี้ 

           (1) นับช่ือเขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ 
           (2) การออกเสียงในเรื่องใดๆ 
           (3) เปนกรรมการดาํเนินการ 
           (4) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากรวมกับ 
ทุนเรือนหุนของตนเอง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
      ขอ 54. การขาดจากสมาชกิภาพ   
สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆดังตอไปน้ี 
           (1) ตาย 
           (2) เปนคนไรความสามารถ  หรือ
เสมือนไรความสามารถ 
           (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
           (4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับ
อนุญาตแลว 
           (5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
           (6) ยกเวนกรณี ดังตอไปน้ี 
                  6.1 กรณีสมาชิกสามัญถึงแกกรรม 
สมาชิกสมทบซึ่ งเปนบุคคลในครอบครัวของ
สมาชิกตามขอ 49 (1) สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปน
สมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได 
                6.2 สมาชิกสมทบ ซึ่งเปนลูกจาง
ช่ัวคราวหรือพนักงานราชการสัง กัดกรม
ประมง ตามขอ 49 (2) ลาออกจากราชการ 
สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปนสมาชิกสมทบของ
สหกรณตอไปได” 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
       ขอ 55. การขาดจากสมาชกิภาพของ
สมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังตอไปน้ี 
           (1) ตาย 
           (2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือน
ไรความสามารถ 
           (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
           (4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับ
อนุญาตแลว 
           (5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 49        
           (6) ถูกใหออกจากสหกรณ ยกเวนกรณี 
ดังตอไปน้ี 
                6.1 กรณีสมาชิกสามัญถึงแกกรรม 
สมาชิกสมทบซึ่งเปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
ตามขอ 49 (1) สมาชิกสมทบน้ัน ยังเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณตอไปได 
          6.2 สมาชิกสมทบ ซึ่ งเป นลู กจ าง
ช่ัวคราวหรือพนักงานราชการสังกัดกรมประมง 
ตามขอ 49 (2) ลาออกจากราชการ สมาชิกสมทบ
น้ัน ยังเปนสมาชิกสมทบของสหกรณตอไปได” 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

      ขอ 55. การลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

     ขอ 56. การลาออกจากสหกรณของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการ
ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 55. การลาออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

      ขอ 56. การลาออกจากสหกรณของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ เ มื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาต
แลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

 ขอ 56. การใหออกจากการเปนสมาชิก
สมทบของสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออก
จากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปน้ี 
               (1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
               (2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทํา
ใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 

 

       ขอ 57. การใหออกจากสหกรณ สมาชิก
สมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ 
ดังตอไปน้ี 
           (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
           (2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
           (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
           (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําให
เสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวา
โดยประการใด ๆ 
        เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาปรากฏวาสมาชิสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดังกลาวขางตนและไดลงมติใหสมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู ท้ังหมดใน
ขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบน้ันถูก
ใหออกจากสหกรณ 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยู  
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ  
สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

        ขอ 58. การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ 
และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  ช่ือ สัญชาติและท่ีอยู
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 

        ขอ 58. การต้ังผูรับโอนผลประโยชน  
สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึง
หรือหลายคน  เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่ง
ตนมีอยู ในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน มอบให
สหกรณถือไว  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 
ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
          ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาว
ในวรรคกอนมอบใหสหกรณไว 

         ขอ 59. การต้ังผู รับโอนประโยชนของ
สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้ง
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน
ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ
เมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณ
เปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวา
น้ีใหทําตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
      ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอน
มอบใหสหกรณถือไว 

แกไขใหสอดคลองกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การรับจดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

      เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงให
ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 
และสหกรณจะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงิน
ปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือ
เงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตาย   มีอยู
ในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว  
หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนํา
ห ลั ก ฐ า น ม า แ ส ด ง ใ ห เ ป น ท่ี พ อ ใ จ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมี
สิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ี  ตาม
ขอกําหนดในขอ 59  วรรคแรกและขอ 60 
       ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรค
แรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบ
ตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบ
สําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวา
สมาชิกสมทบน้ันๆได ถึงแกความตายไป
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ด ว ย  เ มื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชน
ดงักลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับ
เ งิ น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ไ ม ยื่ น คํ า ข อ รั บ เ งิ น
ผลประโยชน  หรือผู ท่ีมี ช่ือเปนผู รับโอน
ประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือวาไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความ
ฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไป
สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 

      เมื่อสมาชิสมทบตาย ใหสหกรณแจงให
ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใด
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตายมีอยู ในสหกรณ
ใหแกผูรับประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็
คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ี
พอใจของคณะกรรมการดํา เนินการวาเปน
ทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน 
ท้ังน้ีตามท่ีกําหนดในขอ 53 และขอ 54 
 
    ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือ
ไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตร
ท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ันๆ
ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชน
ดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับ
เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน 
หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิก
สมทบไดจัดทําใหสหกรณถือวาไมมีตัวอยูก็ดี 
เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ
สหกรณท้ังสิ้น 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยการรับ
จดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

       ขอ 59.  การจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามขอ 54 (1)  ,(2), (4) น้ัน   สหกรณจะ
จายคืนเงินคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมอียูในสหกรณ
ใหกอน เงินคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออก 
เพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมี
อ ยู ใ น ส ห ก ร ณ คื น ใ ห แ ก ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ 
โดยเฉพาะเงินคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียก
ใหสหกรณ 

     ขอ 60.  การจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุาม
ขอ 54 (1) , (2), (4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคา
หุนท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุน
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ี
สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมี
สิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกน้ัน หรือจะเรียก
ใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออกโดย
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออก
น้ันดวยในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปน้ันแลวก็ได สุดแตจะเลือก สวนเงิน
รับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตาม
ระเบียบของสหกรณ 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยการรับ
จดทะเบียนขอบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

จายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปท่ีออกน้ัน หรือจะเรียกใหจายคืน
หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกน้ันดวย 
ในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับ
ฝากและดอกเบ้ียน้ัน  สหกรณจะจายคืนให
ตามระเบียบของสหกรณ 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (3) สหกรณจะ
จายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย  บรรดาท่ีสมาชิก
สมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) น้ัน  สหกรณ
จะจายเงินคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมี
อยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดย
ไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลีย่คืนตั้งแตประจําปท่ี
ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกสมทบขอให
จายภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังท่ีประชุมใหญได
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวน
เงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณจะจายให
ตามระเบียบของสหกรณ 
      กรณีท่ีสหกรณมีการดําเนินงานเปน
ปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิกตามมลูคาหุน
ท่ีปรากฏในขอ 4 แตกรณีท่ีสหกรณขาดทุน
สะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสมให
ชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกท่ีพนจาก
สมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชี
ประจําปและคํานวณมูลคาหุนท่ีจะจายคืน
แกสมาชิก 

การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคหา ใหใช
เกณฑคํานวณดังนี ้

มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุน
สะสมคงเหลือ+หนี้สนิท้ังสิน้) 

จํานวนหุนท้ังสิ้น 

 

 

ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ี
ออกน้ันดวยในเมื่อ ท่ีประชุมใหญมีมติ ให
จัดสรรกําไรสทุธิประจําปน้ันแลวก็ได สุดแตจะ
เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน สหกรณ
จะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
      ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอย
ละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยู
ในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิก
สมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ัน
ไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
     ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตาม ขอ (3) สหกรณจะจายคาหุน   
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมี
อยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ (5) สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคนืกับดอกเบ้ียคางจาย
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืน
ใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปท่ีออกจากสหกรณ 
หรื อหากสมา ชิกสมทบขอใหจ ายค าหุ น
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังท่ีท่ีประชุม
ใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได 
สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 
   ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม
จะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบทีพนจากสมาชิกภาพในระหวางป
จนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงิน
คาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิก
สมทบโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุน
สะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังสิ้นแลวนํามาเฉลี่ย 
โดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 
          เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคา
หุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณ
ตองคํานวณมลูคาเงินคาหุน จายคนืตอหุนให
เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไม
สูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 
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ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

         ในการปรับลดมูลคาตอหุนท่ีจะจายคืนแก
สมาชิกสหกรณไมตองทําการปรับปรุงบัญชีใด  ๆ
แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืน
ตอหุนท่ีจะจายคืนสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน   สําหรับ
สวนตางของมูลคาหุนท่ีกําหนดในขอบังคับขอ 4 
ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอ
หุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไป
ลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
       เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงิน คา
หุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปน
ปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูง
กวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 4  จนกวา
สหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

 แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

     ขอ 60.  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตาม     ขอ 59  
สหกรณมี อํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

      ขอ 61. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิก
สมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืน
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แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
ท ะ เ บี ย น ข อ บั ง คั บ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

      ขอ 61.  การถอนชื่อสมาชกิสมทบออก
จากทะเบียนสมาชกิ  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก 

      ขอ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออก
จากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ ไม ว า เพราะเหตุ ใด  ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิก
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แก ไขใหสอดคลองกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยน
สหกรณ วาดวยการรับจด
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   2. ขอบังคับเก่ียวกับการตรวจสอบกิจการ 
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการแทน                   
นายทะเบียนสหกรณ ไดออกประกาศและใหถือปฏิบัติระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เพ่ือใหจัดทํากฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงและการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ  ขอ 
14  ใหสหกรณกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการในขอบังคับของสหกรณ โดยตอง
กําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ปนับแตปบัญชีท่ีท่ีประชุมใหญมีมติเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการ เมื่อพนวาระการดํารงตําแหนง หากยังไมมีการเลือกตั้งใหม ใหปฏิบัติหนาท่ีอยู
ตอไปจนกวาท่ีประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 
   ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
   ในการนี้ไดแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 103 การดํารงตําแหนง                     
ผูตรวจสอบกิจการ ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติใหแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 103 การดํารงตําแหนง                     
   ผูตรวจสอบกิจการ 
 

ขอความและเหตุผลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (ทข.2) 
ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนง ไดมีกําหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพรางกอน 
       ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจไดรับ
เลือกตั้งซ้ํา 

ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามปทางบัญชีสหกรณ เม่ือครบกําหนดเวลาแลว 
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม  ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
      ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีก
ได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ตามระเบียบ                      
นายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2563 ให
ผูตรวจสอบกิจการมี
วาระการดํารงตําแหนง
คราวละไมเกินสามป
นับแตปบัญชี 
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   3. ขอบังคับเก่ียวกับการใหกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
การลงทุน 
   ดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 ขอ 7 สหกรณท่ีมี
สัดสวนการลงทุนมากกวารอยละย่ีสิบของทุนเรือนหุนและทุนสํารอง หรือเงินลงทุนมากกวาหนึ่ง
พันลานบาท ใหกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทํานโยบายและแผนการลงทุน
เสนอตอคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังดูแลและการจัดการลงทุนใหเปนไป
ตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกลาว 
   ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณนั้น 
   ในการนี้ เห็นสมควรไดแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 87 กรรมการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุน และเพิ่มเติมขอ 87/1 คณะอนุกรรมการ  ใหเปนไปตามกฎกระทรวงดัง
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและอนุมัติใหแกไขขอบังคับสหกรณฯ ในขอ 87 การใหกรรมการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนและเพิ่มเติมขอ 87/1 คณะอนุกรรมการ   
 

ขอความเดิม ขอความขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
      ขอ  87.คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  อ า จ ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ การลงทุน จํานวน 5 คน โดย
ใหมีตําแหนงเปนประธานคณะอนุกรรมการคน
หน่ึง  และเลขา นุการห น่ึ งคน นอก น้ัน เปน
คณะอนุกรรมการ โดยใหคณะอนุกรรมการการ
ลงทุนมีอํานาจหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผนการ
ลงทุนเสนอตอคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ รวมท้ังดูแลและการจัดการลงทุน
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกลาว
ให เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณและ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการสหกรณ
แหงชาติ กําหนด 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
การดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 

ขอ  87.  คณะอนุกรรมการ   
ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   
คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ  
เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจ
ของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

     ขอ 87/1  คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปน
แกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ อาจ
มีคําสั่ งแตงตั้ งคณะอนุกรรมการตางๆ เ พ่ือ
มอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมี
อํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
การดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
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   4.3 พิจารณาอนุมัตหิลักการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  

ผูจัดการ  ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2563      
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง
ขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 และ
ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพ่ือใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดยใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมีความเส่ียงนอยท่ีสุด 
ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

ขอ 2. ในประกาศนี้ 
 “ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรไทย 
 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู  
 “หุนกู” หมายความวา หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดวยสิทธิ ท้ังนี้ไมรวมถึง

หุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกําหนดอายุไถถอน 
ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงิน

ท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการ

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง
สินทรัพย เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ตั้งแตระดับ A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกูท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัท
จัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ี รัฐวิสาหกิจจัดตั้ งขึ้น โดยความเห็นชอบ                      
ของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62                   
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2562 
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ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ 

และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 
ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณท่ีไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2552 อยูกอนวันท่ีประกาศ
ฉบับนี้ใชบังคับใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ 6 ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป  
(ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 175,109,314.93 บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2563  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ  186,296,361.93  บาท  เพ่ิมขึ้นจาก  
ปกอน 11,187,047.00 บาท 
    คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไป
ฝาก หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงิน              
ไมเกิน 180.0 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอ่ืนตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
   ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เฉพาะการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ 3 (7) จึงขออนุมัติท่ีประชุม
ใหญใหคณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือลงทุนไดภายใตเง่ือนไขตามประกาศดังกลาวตอไป 
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ นําเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด 
ตามขอ 3 (7) ไดภายในวงเงินไมเกิน 180 ลานบาท สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3              
(1)-(6) ดําเนินการฝากหรือลงทุนได โดยไมจํากัดวงเงิน 
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 4.4 พิจารณาการคัดเลอืกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชี 
ประจําป 2564 
ผูจัดการ    
   ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบ
บัญชีเอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชีสหกรณเพ่ือ
ประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการ
ประชุมใหญ  จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทันตามความตองการ
ของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ และ
นําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป  
   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                  
ขอ 71 (5)  กําหนดใหท่ีประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
   ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 
ไดอนุมัติจางสํานักงานธนสารการบัญชี โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  เลขทะเบียนท่ี 4424  เปนผูสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2563 ในอัตรา
คาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน  90,000 บาท 
   ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 40 คร้ังท่ี 12/2563               
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม  2563 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ของบริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ                       
โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 ซึ่งเปนบริษัทฯ เดิมท่ีได
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญช ี
เปนเงิน  90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)     
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา  
   1.  บริษัทธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน                       
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  
ประจําป 2564 
   2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2564                            
เปนเงิน  90,000  บาท (เกาหมื่นบาทถวน)  เพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณออกคําส่ัง
แตงตั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม  1. เห็นชอบใหจัดจางบริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนางจารุณี  ศุภกาญจน                       
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  
ประจําป 2564 
   2. อนุมัติคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจําป 2564 เปนเงิน 90,000 บาท 
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รายละเอียดแนบทายวาระ 4.4 
ลําดับ บริษัท วงเงินคาจาง การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ 
1 บริษัทธนสาร การบัญชี 

โดย นางจารุณี  ศุภกาญจน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                           
เลขท่ี 4424 

เปนเงิน 90,000 บาท 
ขอเบิกครั้งเดียวใน
วันท่ีรับรองงบการเงิน
ประจําป 

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้งและมอบหมายให
ผูชวยผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ                 
3 ครั้งๆละ ไมนอยกวา 2 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวย
ผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด 
กรณีมีขอสังเกตทางการเงินการบัญชีท่ีสําคัญท่ีพบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร หรือ
เม่ือไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหนวยงาน
ราชการ  
- ขาพเจายินดีเขารวมประชมุใหญหรือประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งตามท่ีสหกรณรองขอ 
- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืนท่ีมีป
บัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจํานวนท่ีกรมตรวจ
บัญชีกําหนด 
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติตามท่ี
ประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 รายงานกิจการประจำาปี 2564



 
 4.5  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 41                   

ประจําป  2564 
ผูจัดการ 
     ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 62                
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับ
แตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 41  มีจํานวน  13  คน ดังนี้  
   1. คณะกรรมการดําเนินการ  เปนกรรมการ ที่ยังอยูในตําแหนงตอไป                
อีก 1 ป  จํานวน 6 ทาน  

1. นางสุมาลี ยุกตานนท 2. นายสมบูรณ เย็นเอง 
3. นางอุมาพร พิมลบุตร 4. นายบัญชา สุขแกว 
5. นางชริสา ชีวะพฤกษ 6. นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ 

   2. กรรมการดําเนินการครบวาระ  4 ป  (เวนวรรค  1 ป ) จํานวน  2 ทาน  
1. นายอดิศร พรอมเทพ 2. นายสมศักดิ์ เขตสมุทร 

   3.  กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง   จํานวน  5  ทาน    
1. นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน 2. นายบรรจง จํานงศติธรรม 
3. นายสมหวัง พิมลบุตร 4. นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ 
5. นายเขมชาติ จิวประสาท   

   ดังนั้น เพ่ือใหการเลือกตั้ งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย                 
กรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 41  เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมีนายแสน  ศรีงาม  เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือทําหนาท่ีสรรหา คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 41 เปนประธานกรรมการ  จํานวน 1 คน  และเปน
กรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน  โดยวิธีการเลือกตั้ง 

   สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน
กรรมการดําเนินการสหกรณฯ  จํานวน  10 คน จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงาน
ผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณา 
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มติท่ีประชุม  รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 41 ประจําป 2564     
เปนประธานกรรมการ จํานวน 1 คน  กรรมการดําเนินการ  จํานวน 6 คน ประจําป 2564   ดังนี้ 
   (1) ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ 
    -  นายมีศักดิ์   ภักดีคง   ประธานกรรมการ 

   (2) ผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ชุดที่ 41 ประจําป 2564  
จํานวน 6 คน  เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ตั้งแตลําดับที่ 1 ถึง ลาํดับที่ 6 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผูสมัคร หมายเลข 

ผลการลงคะแนน
ผานระบบออนไลน 

(25 พค.64) 

ผลการลงคะแนน
ผานทางไปรษณีย 

(29 พค.64) 

รวมผลการ
ลงคะแนน 

1 นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ 5 1,833 518 2,351 
2 นายสุธรรม ล่ิมพานิช 3 1,471 394 1,865 
3 นายสุเมธ ตันติกุล 6 1,251 536 1,787 
4 นายสมหวัง พิมลบุตร 7 1,272 437 1,709 
5 นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน 2 1,033 533 1,566 
6 น.ส.ฉวีวรรณ พวงทิพากร 1 991 514 1,505 
7 นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย 4 823 483 1,306 
8 นางนฤนารถ ภัคพงศโยธิน 9 867 200 1,067 
9 น.ส.ขวัญใจ จินดาศรี 10 406 148 554 
10 นายเรวัตร เฉลยพจน 8 291 171 462 
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 4.6  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 
ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2564  ลงวันท่ี  ธันวาคม 2563 ผูสมัครตองเปนนิติบุคคล
ท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมแนบหลักฐานตามท่ี
ระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง ชั้น 3 กรมประมง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต
วันท่ี 1-8 ธันวาคม  2563 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 นิติบุคคล  
   ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

   จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   1. อนุมัติรับรองผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564  จากบริษัทสํานักบัญชี
ทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง 
    2.  อนุมัติจัดจาง บริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง 
เปนผูตรวจสอบกจิการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2564  และคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เปนเงิน  90,000 บาท  (เกาหมื่นบาทถวน) 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
   5.1 การจายเงินชวยเหลือสมาชิกเพ่ือบรรเทาความเดอืนรอนในสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
เหรัญญิก 
   เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) อันเปนโรคติดตอรายแรงระบาดแพรกระจายเปนวงกวางท่ัวประเทศ เปนเหตุใหสมาชิก
สหกรณไดรับความเดือนรอนจากสถานการณดังกลาว จึงเห็นสมควรชวยเหลือเย่ียวยาสมาชิก โดยจายเงิน
ใหสมาชิกทุกคน คนละ 500 บาท โดยใชเงินจากงบประมาณการรายจายในการดําเนินงานประจําป 2564 
หมวดคาตอบแทน คาใชจายในการประชุมใหญและประชุมใหญวิสามัญ ท่ีตั้งไวเปนเงิน 3,800,000 บาท                    
มีวงเงินท่ีไมสามารถเบิกจายได เนื่องจากไมสามารถจัดประชุมใหญสามัญประจําปไดตามปกติและ              
มีงบประมาณบางรายการสามารถปรับลดได มีเงินสําหรับเบิกจายเพ่ือชวยเหลือสมาชิกเปนกรณีพิเศษได 
ดังนี้  
   1. คาตอบแทน รายการท่ี 2.1 
               (1) คาเบ้ียประชุมสําหรับสมาชิผูท่ีมาเขารวมประชุมคนละ 700 บาท                 
       เปนเงิน    1,934,000   บาท  
                       (2) เงินรางวัลจับฉลาก   เปนเงิน      226,500    บาท  
       รวมเปนเงิน   2,160,000    บาท 
   2. คาใชสอย รายการท่ี 3.8 เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต วงเงิน 
1,500,000 บาท ปรับลดมาเบิกจายเพื่อชวยเหลือสมาชิกเปนกรณีพิเศษ จํานวน 240,000 บาท                  
(ยังมีเงินคงเหลือ 1,260,000 บาท)  
  เงินจํานวน  2 รายการ ตามขอ 1 และ ขอ 2 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2,400,000 บาท 
 

   ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 40  คร้ังท่ี 6/2564               
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติใชเงินจํานวน 2,400,000 บาท โดยเบิกถัวจาย
จากงบประมาณรายจายในการดําเนินการของสหกรณฯ ประจําป 2564  สําหรับจายเงินชวยเหลือ
สมาชิกเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในสถานการณการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ใหสมาชิกเปนกรณีพิเศษคนละ 500 บาท 
   จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 
 

 (นายอดิศร  พรอมเทพ)    (นายสมบูรณ  เย็นเอง) 
            ประธานกรรมการ              เลขานุการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานกิจการและผลดำาเนินงาน

ประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานกิจการและผลการดําเนินงานประจําป 2564 
ผูจัดการ   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ขอ 71 (4) ให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีหนาท่ีเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอท่ีประชุมใหญ 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 41
ประจําป 2564  ขอเสนอรายงานกิจการและผลการดําเนินงานในรอบป 2564  โดยสรุปดังนี้ 

รายงานผลการดําเนินงานในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 
รายการ ป 2564 ป 2563 เพิม่(ลด) 

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

1. จํานวนสมาชิกสามัญ  4,741  ราย 4,786  ราย (45 ราย) 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ   556  ราย 521  ราย   35 ราย 

3. ทุนเรือนหุน  1,737,225,760.00  1,683,471,640.00 53,751,120.00 

4. เงินรับฝากจากสมาชิก  1,414,607,962.02 1,342,219,487.14 72,388,474.88 

5. เงินใหสมาชิกกูยืม 1,557,364,381.82 1,562,917,691.09 (5,553,309.27) 

6. เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืน 504,292,799.32 464,494,548.22 39,798,251.10 

7. เงินลงทุน 1,464,680,996.02 1,369,175,050.48 95,505,945.54 

8. รายได    

     8.1 ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกู  102,483,364.26 104,552,995.06 (2,069,630.80) 

     8.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก  12,233,371.50 15,845,350.13 (3,611,978.63) 

     8.3 ผลตอบแทนจากการเงินลงทุน   46,389,418.34 40,663,356.95 5,726,061.39 

     8.4 รายไดอ่ืน  290,873.59 218,320.29 72,553.30 

รวมรายได 161,397,027.69 161,280,022.43 117,005.26 

9.  รายจาย    

     9.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก  27,084,203.95 29,148,588.10 (2,064,384.15) 

     9.2 ดอกเบ้ียจายเงินกูยมืระยะสั้น   2,932.35 819,757.61 (816,825.26) 

     9.3 คาใชจายดําเนินงาน   16,128,131.39 18,537,816.52 (2,409,685.13) 

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

10. กําไรสุทธิ 118,181,760.00 112,773,860.20 5,407,899.80 

11. สินทรัพย       

     11.1 สินทรัพยหมุนเวียน   788,544,384.21 747,464,386.82 41,079,997.39 

     11.2  สินทรัพยไมหมุนเวียน   2,753,434,003.13 2,664,633,565.49 88,800,437.64 

รวมสินทรัพย 3,541,978,387.34 3,412,097,952.31 129,880,435.03 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
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รายการ ป 2564 ป 2563 เพิม่(ลด) 
 จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

 12. หนี้สินและทุนของสหกรณ    

     12.1 หนี้สนิหมุนเวียน (บาท) 1,417,690,426.10 1,343,053,116.14 74,637,309.96 

     12.2 หนี้สนิไมหมุนเวียน  (บาท) 11,704,590.00 14,612,612.67 (2,908,022.67) 

รวมหนี้สิน 1,429,395,016.10 1,357,665,728.81 71,729,287.29 

13.  ทุนของสหกรณ 2,112,583,371.24 2,054,432,223.50 58,151,147.74 

14.  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,541,978,387.34 3,412,097,952.31 129,880,435.03 
 

ผลการดําเนินงานในป 2564 

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

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

รายการ ป 2564 
(คน) 

ป 2563 
(คน) 

 
เพ่ิม/ลด 

สมาชิก 

  เขาใหม ลาออก เสียชีวิต โอนยาย 

1. สมาชิกสามัญ 4,741 4,786 (49) 71 69 45 2 
2. สมาชิกสมทบ 556 521 35 69 33 1 - 
รวมสมาชิกทั้งหมด 5,297 5,307 (10) 140 102 46 - 

 

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

ลําดับ รายการ ป 2564 (บาท) ป 2563 (บาท) ทุนเรือนหุน (บาท) 
เพ่ิมข้ึน 

ลด
ลง 

1 ทุนเรือนหุนสมาชิกสามัญ 1,698,267,010.00 1,651,276,880.00 46,990,130.00 - 
2 ทุนเรือนหุนสมาชิกสมทบ 38,958,750.00 32,194,760.00 6,763,990.00 - 

 ทุนเรือนหุนทั้งหมด 1,737,225,760.00 1,683,471,640.00 53,754,120.00 - 
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3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน  
       มีเงินรับฝากรวมท้ังส้ิน  1,414,607,962.02 บาท  ป 2564  เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

ลําดับ รายการ 
ป 2564 
(บาท) 

ป 2563 
(บาท) 

เงินฝาก (บาท) 
(เพ่ิมข้ึน) 

1 เงินรับฝากออมทรัพย 91,665,569.30 84,823,787.57 6,841,781.73 
2 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,322,866,324.12 1,257,321,304.86 65,545,019.26 
3 เงินรับฝากสหกรณอ่ืน 76,068.60 74,394.71 1,673.89 
 รวมเงินฝาก 1,414,607,962.02 1,342,219,487.14 72,388,474.88 

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษได
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปด
บัญชีคร้ังแรกไมนอยกวา 100 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 ตอป คิดดอกเบ้ียใหทุก 6 เดือน 
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เปดบัญชีคร้ังแรกไมต่ํากวา 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 2.00 ตอป ฝากคร้ังตอไปไมต่ํากวา  5,000 บาท (หาพันบาทถวน)  คิดดอกเบ้ียใหทุกเดือน 
และทบดอกเบ้ียเปนตนเงินฝาก สมาชิกสามัญฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 20,000,000 บาท สําหรับ
สมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท  
 

4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2564  เปรียบเทียบกับป 2563  ดังนี้ 

รายการ ป 2564 ป 2563 เพ่ิม/ลด 

1. เงินกูสามัญ (บุคคลค้ําประกัน) 513,740,429.00 611,999,950.00 (98,259,521.00) 

2. เงินกูสามัญ  
   (ทุนเรือนหุนค้ําประกัน) 

118,829,810.00 119,176,178.50 (346,368.50) 

3.  เงินกูสามัญ (สมทบ) 8,702,580.00 8,322,880.00 379,700.00 

4. เงินกูสามัญ (เพื่อการศึกษา) 102,000.00 131,600.00 (29,600.00) 

5. เงินกูสามัญ (Covid-19) 117,697,000.00 35,229,000.00 82,468,000.00 

6. เงินกูฉุกเฉิน  40,822,755.00 95,875,367.00 (55,052,612.00) 

7. เงินกูกรณีพิเศษ - 1,271,340.00 (1,271,340.00) 

8. คลินิกเงินกู 54,953,595.26 6,373,828.51 48,579,766.75 

รวมเปนเงิน 854,848,169.26 878,380,144.01 (23,531,974.75) 
 

 

 

 

 

 

3. การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน  
       มีเงินรับฝากรวมท้ังส้ิน  1,414,607,962.02 บาท  ป 2564  เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

ลําดับ รายการ 
ป 2564 
(บาท) 

ป 2563 
(บาท) 

เงินฝาก (บาท) 
(เพ่ิมข้ึน) 

1 เงินรับฝากออมทรัพย 91,665,569.30 84,823,787.57 6,841,781.73 
2 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,322,866,324.12 1,257,321,304.86 65,545,019.26 
3 เงินรับฝากสหกรณอ่ืน 76,068.60 74,394.71 1,673.89 
 รวมเงินฝาก 1,414,607,962.02 1,342,219,487.14 72,388,474.88 

 สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษได
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และเงินฝากไดรับการยกเวนภาษี เงินฝากออมทรัพยเปด
บัญชีคร้ังแรกไมนอยกวา 100 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 ตอป คิดดอกเบ้ียใหทุก 6 เดือน 
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เปดบัญชีคร้ังแรกไมต่ํากวา 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 2.00 ตอป ฝากคร้ังตอไปไมต่ํากวา  5,000 บาท (หาพันบาทถวน)  คิดดอกเบ้ียใหทุกเดือน 
และทบดอกเบ้ียเปนตนเงินฝาก สมาชิกสามัญฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 20,000,000 บาท สําหรับ
สมาชิกสมทบฝากเงินไดบัญชีละไมเกิน 3,000,000 บาท  
 

4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯ ใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2564  เปรียบเทียบกับป 2563  ดังนี้ 

รายการ ป 2564 ป 2563 เพ่ิม/ลด 

1. เงินกูสามัญ (บุคคลค้ําประกัน) 513,740,429.00 611,999,950.00 (98,259,521.00) 

2. เงินกูสามัญ  
   (ทุนเรือนหุนค้ําประกัน) 

118,829,810.00 119,176,178.50 (346,368.50) 

3.  เงินกูสามัญ (สมทบ) 8,702,580.00 8,322,880.00 379,700.00 

4. เงินกูสามัญ (เพื่อการศึกษา) 102,000.00 131,600.00 (29,600.00) 

5. เงินกูสามัญ (Covid-19) 117,697,000.00 35,229,000.00 82,468,000.00 

6. เงินกูฉุกเฉิน  40,822,755.00 95,875,367.00 (55,052,612.00) 

7. เงินกูกรณีพิเศษ - 1,271,340.00 (1,271,340.00) 

8. คลินิกเงินกู 54,953,595.26 6,373,828.51 48,579,766.75 

รวมเปนเงิน 854,848,169.26 878,380,144.01 (23,531,974.75) 
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5. เงินสด  เงินฝาก และเงินลงทุน 
 5.1  เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน (ภาคีบางเขน) 

       สหกรณฯ ไดนําเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ณ  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564   มีเงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ ดังนี้ 

รายการ ป 2564 
จํานวนเงิน 

ป 2563 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม (ลด) 

เงินสด/เงินฝากธนาคารคงเหลือ    

1. เงินสดคงเหลือ 119.60 444.64 (325.04) 

2. เงินฝากบัญชกีระแสรายวัน 23,892.42 23,800.00 92.42 

3. เงินฝากบัญชอีอมทรัพย 79,105,058.77 64,307,800.04 14,797,258.73 

รวม 79,129,070.79 64,332,044.68 14,797,026.11 
 

เงินฝากสหกรณอื่น    

1. สหกรณภาคีบางเขน 53,212.50 52,055.29 1,157.21 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 165,000,000.00 180,000,000.00 (15,000,000.00) 

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

4. สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด 210,000,000.00 170,000,000.00 40,000,000.00 

5. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจไทย จํากัด 10,516.03 10,448.25 67.78 

6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ไทยไอซีทีจํากัด 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 425,110,516.03 400,110,448.25 25,000,067.78 
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5.2  เงินลงทุน  ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2564 

จํานวนเงิน 
ป 2563 

จํานวนเงิน 
 

เพ่ิม(ลด) 
1. เงินลงทุนระยะยาว  
   (ท่ีอยูในความตองการของตลาด) 

   

1. พันธบัตรรัฐบาล 100,000,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 
3. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
4. หุนกู บมจ.ปตท. 30,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 
5. หุนกู บมจ. CPALL 105,000,000.00 95,000,000.00 10,000,000.00 
6. หุนกู บมจ.ไทยคม - 5,000,000.00 - 
7. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 90,000,000.00 90,000,000.00 - 
8. หุนกู บมจ. ช.การชาง  60,000,000.00 70,000,000.00 (10,000,000.00) 
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) 52,000,000.00 42,000,000.00 10,000,000.00 
14. หุนกู  บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTSC)  10,000,000.00 10,000,000.00 - 
15. หุนกู บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร  15,000,0000.00 38,000,000.00 (23,000,000.00) 
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 49,000,000.00 44,000,000.00 5,000,000.00 
22. หุนกู บมจ.เบทาโกร 25,000,000.00 25,000,000.00 - 
23. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 107,000,000.00 107,000,000000 - 
24. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,000,000.00 20,000,000.00 - 
25. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น 25,000,000.00 25,000,000.00 - 

26. หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 60,000,000.00 60,000,000.00 - 

27. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) 75,000,000.00 65,000,000.00 10,000,000.00 

28  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 41,792,000.00 44,777,000.00 (2,985,000.00) 

29  หุนกู บมจ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 41,792,000.00 44,777,000.00 (2,985,000.00) 

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

ป 2564 
จํานวนเงิน 

ป 2563 
จํานวนเงิน 

 
เพ่ิม(ลด) 

31. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 39,000,000.00 34,000,000.00 5,000,000.00 

32. หุนกู บมจ. พีพีที โกลบอล เคมีคอล 50,000,000.00 50,000,000.00 - 

33. หุนกู บมจ. ราชธานี ลิสซ่ิง 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

34. หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธิ ์ 15,000,000.00 15,000,000.00 - 

35. หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจีดีเวลลอปเมนท 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

36. หุนกู บมจ. ไออารพีซี 35,000,000.00 30,000,000.00 5,000,000.00 

37. หุนกู บมจ. ราชกรุป 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

38  หุนกู บมจ.  เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส 5,000,000.00 5,000,000.00 - 

39. หุนกู บมจ. WHA ยูทิลิตี้ & พาวเวอร 5,000,000.00 - 5,000,000.00 

40. หุนกู บมจ.บานป ู 20,000,000.00 - 20,000,000.00 

41. หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร 15,000,000.00 - 15,000,000.00 

42. หุนกู บมจ.บางจาก คอรปอเรชั่น 10,000,000.00 - 10,000,000.00 

รวม 1,407,584,000.00 1,301,554,000.00 106,030,000.00 

บวก  คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 31,343,559.20 40,638,510.30 (9,294,951.10) 

รวม 1,438,927,559.20 1,342,192,510.30 96,735,048.90 

หัก  คาเผื่อการดอยคาหุน บมจ.การบินไทย 1,000,000.00 - 1,000,000.00 

รวมเงินการลงทุน 1,437,927,559.20 1,342,192,510.30 95,735,048.90 
2. เงินลงทุนระยะยาว  
   (ท่ีไมอยูในความตองการของตลาด) 

   

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 - 

รวม 27,418,500.00 27,418,500.00 - 

หัก  คาเผือ่การปรับมูลคาเงินลงทุน 665,063.18 435,959.82 (229,103.36) 

รวมเงินการลงทุน 26,753,436.82 26,982,540.18 (229,103.36) 

รวมเงินการลงทุนระยะยาว (1+2) 1,464,680,996.02 1,369,175,050.48 95,505,945.54 
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6.  รายไดจากดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายไดอ่ืน 
 สหกรณฯ มีรายไดจากดอกเบ้ียใหสมาชิกกูเงิน  รายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร                   

เงินฝากสหกรณอื่น  ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  รวมท้ังคาธรรมเนียมแรกเขา  และรายไดอื่น                  
ในป 2564  รวมเปนเงิน  161,397,027.69 บาท ดังนี้ 

ลําดับ รายการ 
ป 2564  
(บาท) 

ป 2563 
(บาท) เพ่ิม (ลด) 

1 ดอกเบี้ยรับจากเงนิใหสมาชกิกู 102,483,364.26 104,552,995.06 (2,069,630.80) 
2 รายไดดอกเบี้ยรบัเงนิฝากสหกรณอืน่ 12,118,000.78 15,597,412.99 (3,479,412.21) 
3 ผลตอนแทนจากการลงทุน 46,389,418.34 40,663,856.95 5,725,561.39 
4 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 115,370.72 247,937.14 (132,566.42) 
5 คาธรรมเนียมแรกเขา 14,000.00 18,500.00  (4,500.00) 
6 รายไดอื่นๆ 7,500.60 9,600.02 (2,099.42) 
7 ผลตอบแทนสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจฯ 269,372.99 189,720.27 79,652.72 
 รวมรายไดเปนเงิน 161,397,027.69 161,280,022.43 117,005.26 

 

7. คาใชจายในการดําเนินงาน 
 สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงาน ป 2564  จํานวน 43,215267.69 บาท  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ป 2564 (บาท) ป 2563 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 27,084,203.95 29,148,588.10 (2,064,384.15) 

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ระยะสั้น (P/N) 2,932.35 819,757.61 (816,825.26) 

3 คาใชจายในการดําเนินงาน 16,128,131.39 18,537,816.52 (2,409,685.13) 

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

8.  การใชทุนสาธารณประโยชน / ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

ลําดับ รายการ ป 2564 (บาท) ป 2563 (บาท) เพ่ิม /ลด 

1 จายเงินคาทําศพ 225,000.00 160,000.00 65,000.00 

2 จายเงินสงเคราะหศพสมาชิก 8,570,000.00 6,000,000.00 2,570,000.00 

2 จายเงินคาเคารพศพ (หรีด) 49,100.00 36,800.00 12,300.00 

3 จายเงินบําเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ป 866,000.00 582,000.00 284,000.00 

4 จายเงินการกุศลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 40,000.00 22,000.00 18,000.00 

5 จายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 768,500.00 783,500.00 (15,000.00) 

 รวมเปนเงิน 10,518,600.00 7,584,300.00 2,934,300.00 
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ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2561 – 2564 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 102,483,364.26 104,552,995.06 114,042,429.00 120,996,896.19 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 58,622,789.84 56,508,707.08 56,815,841.06 49,257,385.59 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 14,000.00 18,500.00 18,500.00 23,700.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 276,873.59 199,820.29 189,201.35 322,816.58 

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

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 43,215,267.69 48,506,162.23 60,028,367.99 61,063,096.80 

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

แสดงการจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจําป 2564 
 

 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําป 2564 ดังนี้ 
1. จัดสรรเปนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนใหสมาชิก   87,390,278.26  บาท 
2. จัดสรรโบนัสใหกรรมการและเจาหนาท่ี        2,144,954.09  บาท 
3. จัดสรรเพื่อความมั่นคงของสหกรณและสมาชิกใชประโยชนรวมกัน 28,646,527.66  บาท 
      รวมเปนเงิน         118,181,760.00 บาท 
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ค. ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณ ในรอบป2564 
  ดวยกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ขอ 14 ในการประชุมใหญ นอกจาก
เร่ืองแจงใหท่ีประชุมใหญทราบเปนปกติแลว สหกรณแจงใหท่ีประชุมใหญทราบในเร่ือง ดังตอไปนี้ 
  (1) ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และท่ีปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปท่ีผานมา โดยใหสหกรณแสดงรายละเอียด
ดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจําป 
  สหกรณฯ ขอเปดเผยผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ และผูจัดการไดรับ
จากสหกรณในรอบป 2564 ดังนี้ 
 

ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณฯ ระหวางป 2564 
ชุดท่ี 40 (ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2564 – วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ
ท่ี รายช่ือ ดํารงตําแหนง  โบนัส   คาตอบแทน  

 คาเบี้ย
ประชุม  

 คาเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ   คาอบรม   รวม  

1 นายอดิศร พรอมเทพ ประธานกรรมการ 
       

72,000.00  
                  

-    
         

9,000.00  
                   

-                  -    
       

81,000.00  

2 นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน รองประธานกรรมการ 
       

72,000.00  
        

24,838.71  
         

5,600.00  
                   

-                  -    
     

102,438.71  

3 นางสุมาลี ยุกตานนท รองประธานกรรมการ 
       

72,000.00  
         

3,500.00  
       

10,500.00  
           

1,000.00                -    
       

87,000.00  

4 นายบรรจง จํานงศติธรรม รองประธานกรรมการ 
       

51,940.78  
                  

-    
                 

-    
                   

-                  -    
       

51,940.78  

5 นายสมหวัง  พิมลบุตร กรรมการ 
       

72,000.00  
                  

-    
         

7,000.00  
                   

-                  -    
       

79,000.00  

6 นายบัญชา สุขแกว กรรมการ 
       

41,910.42  
                  

-    
         

1,400.00  
                   

-                  -    
       

43,310.42  

7 นายเขมชาติ จิวประสาท กรรมการ 
       

61,971.15  
                  

-    
         

2,800.00  
                   

-                  -    
       

64,771.15  

8 นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธ ิ กรรมการ 
       

68,658.06  
        

14,903.23  
         

9,800.00  
                   

-                  -    
       

93,361.29  

9 นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ กรรมการ 
       

72,000.00  
        

14,903.23  
         

5,600.00  
                   

-                  -    
       

92,503.23  

10 นางชริสา ชีวพฤกษ กรรมการ 
       

72,000.00  
                  

-    
         

6,300.00  
                   

-                  -    
       

78,300.00  

11 นายสมศักด์ิ  เขตสมุทร 
กรรมการทําหนาท่ี
ผูจัดการ 

       
72,000.00  

        
74,516.13  

       
10,500.00  

             
500.00                -    

     
157,516.13  

12 นางอุมาพร พิมลบุตร เหรัญญิก 
       

72,000.00  
        

24,838.71  
       

10,500.00  
           

4,500.00  
      

7,000.00  
     

118,838.71  

13 นายสมบูรณ เย็นเอง เลขานุการ 
       

72,000.00  
        

24,838.71  
       

10,500.00  
             

500.00                -    
     

107,838.71  

รวมเปนเงิน 
  

872,480.41  
   

182,338.72  
    

89,500.00  
        

6,500.00  
   

7,000.00  
  

1,157,819.13  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค. ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณ ในรอบป2564 
  ดวยกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ขอ 14 ในการประชุมใหญ นอกจาก
เร่ืองแจงใหท่ีประชุมใหญทราบเปนปกติแลว สหกรณแจงใหท่ีประชุมใหญทราบในเร่ือง ดังตอไปนี้ 
  (1) ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และท่ีปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปท่ีผานมา โดยใหสหกรณแสดงรายละเอียด
ดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจําป 
  สหกรณฯ ขอเปดเผยผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการ และผูจัดการไดรับ
จากสหกรณในรอบป 2564 ดังนี้ 
 

ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณฯ ระหวางป 2564 
ชุดท่ี 40 (ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2564 – วันท่ี 30 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ
ท่ี รายช่ือ ดํารงตําแหนง  โบนัส   คาตอบแทน  

 คาเบี้ย
ประชุม  

 คาเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ   คาอบรม   รวม  

1 นายอดิศร พรอมเทพ ประธานกรรมการ 
       

72,000.00  
                  

-    
         

9,000.00  
                   

-                  -    
       

81,000.00  

2 นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน รองประธานกรรมการ 
       

72,000.00  
        

24,838.71  
         

5,600.00  
                   

-                  -    
     

102,438.71  

3 นางสุมาลี ยุกตานนท รองประธานกรรมการ 
       

72,000.00  
         

3,500.00  
       

10,500.00  
           

1,000.00                -    
       

87,000.00  

4 นายบรรจง จํานงศติธรรม รองประธานกรรมการ 
       

51,940.78  
                  

-    
                 

-    
                   

-                  -    
       

51,940.78  

5 นายสมหวัง  พิมลบุตร กรรมการ 
       

72,000.00  
                  

-    
         

7,000.00  
                   

-                  -    
       

79,000.00  

6 นายบัญชา สุขแกว กรรมการ 
       

41,910.42  
                  

-    
         

1,400.00  
                   

-                  -    
       

43,310.42  

7 นายเขมชาติ จิวประสาท กรรมการ 
       

61,971.15  
                  

-    
         

2,800.00  
                   

-                  -    
       

64,771.15  

8 นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธ ิ กรรมการ 
       

68,658.06  
        

14,903.23  
         

9,800.00  
                   

-                  -    
       

93,361.29  

9 นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ กรรมการ 
       

72,000.00  
        

14,903.23  
         

5,600.00  
                   

-                  -    
       

92,503.23  

10 นางชริสา ชีวพฤกษ กรรมการ 
       

72,000.00  
                  

-    
         

6,300.00  
                   

-                  -    
       

78,300.00  

11 นายสมศักด์ิ  เขตสมุทร 
กรรมการทําหนาท่ี
ผูจัดการ 

       
72,000.00  

        
74,516.13  

       
10,500.00  

             
500.00                -    

     
157,516.13  

12 นางอุมาพร พิมลบุตร เหรัญญิก 
       

72,000.00  
        

24,838.71  
       

10,500.00  
           

4,500.00  
      

7,000.00  
     

118,838.71  

13 นายสมบูรณ เย็นเอง เลขานุการ 
       

72,000.00  
        

24,838.71  
       

10,500.00  
             

500.00                -    
     

107,838.71  

รวมเปนเงิน 
  

872,480.41  
   

182,338.72  
    

89,500.00  
        

6,500.00  
   

7,000.00  
  

1,157,819.13  
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ง. สิทธิประโยชนสําหรบัสมาชิกและกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 41  ไดอนุมัติ

จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2564  ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2564  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2564  เพ่ือจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559  
จํานวน 324 ทุน เปนเงิน 768,500 บาท ดังนี้   
 
 
 
 
 

ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณฯ ระหวางป 2564 
ชุดท่ี 41 (ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 – วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ลําดับ
ท่ี รายช่ือ ดํารงตําแหนง  โบนัส   คาตอบแทน   คาเบี้ยประชุม  

 คาเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ  

 คา
อบรม   รวม  

1 นายมีศักด์ิ ภักดีคง 
ประธานกรรมการ  
(ลาออก ต.ค. 64) - 

                 
-         4,000.00  - - 

        
4,000.00  

2 นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน 
รองประธานกรรมการ  
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนประธาน -     35,161.29       8,400.00  - - 

      
43,561.29  

3 นางสุมาลี ยุกตานนท รองประธานกรรมการ - 
      

7,000.00     16,100.00  - - 
      

23,100.00  

4 นายสุเมธ ตันติกุล รองประธานกรรมการ -     21,000.00     15,400.00  - - 
      

36,400.00  

5 นายสมหวัง  พิมลบุตร กรรมการ - 
                 

-       10,500.00  - - 
      

10,500.00  

6 นายบัญชา สุขแกว กรรมการ - 
                 

-         4,900.00  - - 
        

4,900.00  

7 นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธ ิ กรรมการ -     21,096.77     16,800.00  - - 
      

37,896.77  

8 นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ กรรมการ -     21,096.77     10,500.00  - - 
      

31,596.77  

9 นางชริสา ชีวพฤกษ กรรมการ - 
                 

-       10,500.00  - - 
      

10,500.00  

10 น.ส.ฉวีวรรณ พวงทิพากร กรรมการ - 
                 

-         9,800.00  - - 
       

9,800.00  

11 นางอุมาพร พิมลบุตร 
กรรมการทําหนาที่
ผูจัดการ -   105,483.87     14,700.00  - - 

    
120,183.87  

12 นายสุธรรม ล่ิมพานิช เหรัญญิก -     35,161.29       8,400.00  - - 
      

43,561.29  

13 นายสมบูรณ เย็นเอง เลขานุการ -     35,161.29     16,100.00     1,500.00  - 
      

52,761.29  

รวมเปนเงิน -  281,161.28   146,100.00    1,500.00  - 
    

428,761.28  

 
 
 

 
 

ง. สิทธิประโยชนสําหรบัสมาชิกและกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 41  ไดอนุมัติ

จายเงินทุนสวัสดิการและครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2564  ในกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
1. การจายเงินเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก    

        ในป 2564  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนเงินทุนสวัสดิการ
และครอบครัวเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2564  เพ่ือจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2559  
จํานวน 324 ทุน เปนเงิน 768,500 บาท ดังนี้   
 
 
 
 
 

ผลประโยชนและคาตอบแทนท่ีกรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณฯ ระหวางป 2564 
ชุดท่ี 41 (ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 – วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ลําดับ
ท่ี รายช่ือ ดํารงตําแหนง  โบนัส   คาตอบแทน   คาเบี้ยประชุม  

 คาเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ  

 คา
อบรม   รวม  

1 นายมีศักด์ิ ภักดีคง 
ประธานกรรมการ  
(ลาออก ต.ค. 64) - 

                 
-         4,000.00  - - 

        
4,000.00  

2 นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน 
รองประธานกรรมการ  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธาน -     35,161.29       8,400.00  - - 

      
43,561.29  

3 นางสุมาลี ยุกตานนท รองประธานกรรมการ - 
      

7,000.00     16,100.00  - - 
      

23,100.00  

4 นายสุเมธ ตันติกุล รองประธานกรรมการ -     21,000.00     15,400.00  - - 
      

36,400.00  

5 นายสมหวัง  พิมลบุตร กรรมการ - 
                 

-       10,500.00  - - 
      

10,500.00  

6 นายบัญชา สุขแกว กรรมการ - 
                 

-         4,900.00  - - 
        

4,900.00  

7 นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธ ิ กรรมการ -     21,096.77     16,800.00  - - 
      

37,896.77  

8 นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ กรรมการ -     21,096.77     10,500.00  - - 
      

31,596.77  

9 นางชริสา ชีวพฤกษ กรรมการ - 
                 

-       10,500.00  - - 
      

10,500.00  

10 น.ส.ฉวีวรรณ พวงทิพากร กรรมการ - 
                 

-         9,800.00  - - 
       

9,800.00  

11 นางอุมาพร พิมลบุตร 
กรรมการทําหนาที่
ผูจัดการ -   105,483.87     14,700.00  - - 

    
120,183.87  

12 นายสุธรรม ล่ิมพานิช เหรัญญิก -     35,161.29       8,400.00  - - 
      

43,561.29  

13 นายสมบูรณ เย็นเอง เลขานุการ -     35,161.29     16,100.00     1,500.00  - 
      

52,761.29  

รวมเปนเงิน -  281,161.28   146,100.00    1,500.00  - 
    

428,761.28  
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ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน
ทุน 

ทุนละ 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 104 1,500 156,000.00 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 60 2,000 120,000.00 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และ ปวช. 65 2,500 162,500.00 
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และ อนุปริญญา 5 3,000 15,000.00 
5. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี) 89 3,500 311,500.00 
6. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายสมศักดิ์ แดงสังวาล                  
(ถึงแกกรรม) เปนกรณีพิเศษ 

1 3,500 3,500.00 

รวมเปนเงิน 324  768,500.00 
 

2.  การจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือจายเงินบําเหน็จสมาชิกครบ 60 ป 
     ในป 2564  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการ               
เพ่ือจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 เพ่ือจายใหสมาชิกสหกรณผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณและมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 180 คน                       
เปนเงิน 866,000 บาท (แปดแสนหกพันหกรอยบาทถวน) ดังนี้ 
  1.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 4 คนๆละ  3,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 12,000 บาท  
  2.  เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 
จํานวน 26 คนๆละ  4,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 104,000 บาท  
  3. เปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต 25 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก                
จํานวน 150 คนๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 750,000 บาท  

  3.  การจายเงินเพ่ือการกุศล 
      ในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสาธารณประโยชน 
ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2561 จายเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล 
บํารุงการศาสนา รวมเปนเงิน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) 
 

 4. การจายเงินคาพวงหรีด 
      ในป 2564  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัวเพ่ือสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพ่ือจายเงิน คาพวงหรีด                     
เพ่ือแสดงความเสียใจ กรณีสมาชิก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของสมาชิกเสียชีวิต รายละ
ไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 50 ราย เปนเงิน 49,100 บาท (ส่ีหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

          5. การจายเงินคาทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
      ในป 2564  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัวเพื่อสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวท่ีถึงแกกรรม เพื่อจายเงินเปน คาทําศพ
รายละไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 45 ราย เปนเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)   
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จ. การจายเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตในป 2564 
      ในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกและครอบครัว  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 45 ราย รวมเปนเงิน               
8,570,000 บาท (แปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)  
 

ฉ. การทําประกันชีวิตกลุมเพ่ือคุมครองสินเช่ือ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ไดทําประกันกลุมเพื่อคุมครองสินเชื่อในป 2564                 

กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบ้ียประกัน 750 บาท / 100,000 บาท/ ป มีสมาชิก
เสียชีวิต จํานวน 2 ราย และบริษัทฯ จายเงินจํานวน 1,900,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนบาทถวน) 
ดังนี้ 

1. นายสมศักดิ์ แดงสังวาล จํานวนเงิน 900,000 บาท 

2. นายพงศพสิน ศุทธิวิโรจน จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 
    
   จึงเสนอท่ีประชุมเพี่อทราบ 
 

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

เรื่องเพื่อทราบ

3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำาปี 2564
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 3.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 

ผูตรวจสอบกิจการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564  
ไดมีมติเลือกตั้งให บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด ของขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  นั้น 
   
   ขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดทําการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการแลวนั้น ในโอกาสนี้ขอเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2564 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  สําหรับปทางบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2564 (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

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

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563  เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติเลือกตั้ง
ใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด (สหกรณ) สําหรับป
ทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขาพเจาและคณะผูตรวจสอบกิจการไดทําการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลวน้ัน 
ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2564 โดยสรุปดังตอไปนี้ 

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.

2562 และฉบับแกไข พ.ศ. 2563 ตามขอบังคับของสหกรณ ระเบียบ ตลอดจนมติท่ีประชุมใหญ 
และมติคณะกรรมการดําเนินการ 

1.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานการจัดทําบัญชี การควบคุมทางการเงิน เอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
รวมถึงระเบียบและคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

1.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ 

2.ขอบเขตของการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กําหนด 
2.5 ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบัติงานดานตางๆ ของเจาหนาท่ีสหกรณ และ

คณะกรรมการดําเนินการ ตามท่ีกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติท่ีประชุม 
3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
3.1 ผลการดําเนินงาน 
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกเมื่อตนป 5,306 คน ระหวางปมีสมาชิก

สมัครเพ่ิมขึ้น 140 คน สมาชิกลดลง 149 คน คิดเปนสมาชิกเพ่ิมขึ้นสุทธิ 9 คน ทําใหสมาชิก
คงเหลือ ณ วันส้ินป (31 ธันวาคม 2564) จํานวน 5,297 คน โดยแยกเปนสมาชิกสามัญ 4,741 คน 
และสมาชิกสมทบ 556 คน 
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ณ วันส้ินป สหกรณมีทุนดําเนินงานท้ังส้ิน 3,527,191,333.26 บาท ในรอบปบัญชี สหกรณ

มีรายได ท้ังส้ิน 161,397,027.69 บาท คาใชจายท้ังส้ิน 43,215,267.69 บาท กําไรสุทธิ 
118,181,760.20 บาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน 5,407,899.80 บาท คิดเปนรอยละ 4.80  

สหกรณมีการกําหนดประมาณการรายไดและรายจายไวชัดเจน ผลการดําเนินงานมีรายได
ต่ํากวาประมาณการ 5.13 ลานบาท รายจายต่ํากวาประมาณการ 13.31 ลานบาท สงผลใหมี
กําไรสุทธิสูงกวาประมาณการ 8.18 ลานบาท 

การบริหารงานดานตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ และ
มติคณะกรรมการดําเนินการ ท้ังน้ีสหกรณมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ คณะกรรมการ
ดําเนินการและเจาหนาท่ีของสหกรณมีการบริหารงานอยางเต็มความสามารถ เรงรัดพัฒนา
ระบบงานและเอาใจใสติดตามงานเปนอยางดี 

3.2 ดานการเงิน 
สหกรณมียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินปบัญชี 119.60 บาท ถูกตองตรงตามบัญชีและอยู

ภายในวงเงินเก็บรักษาเงินสด 10,000 บาทตอวัน เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
3.2.1) เงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินป 79,128,951.19 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุด

บัญชีและใบแจงยอดของธนาคาร สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไวในท่ีปลอดภัย 
ประกอบดวย 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย          79,105,058.77  บาท 
 บัญชีเงินฝากกระเสรายวัน               23,892.42  บาท 
     รวมเงินฝากธนาคาร           79,128,951.19  บาท 

3.2.2) เงินฝากสหกรณอื่น ณ วันส้ินป 425,163,728.53 บาท ตรงตามยอดคงเหลือในสมุด
บัญชีและใบแจงยอดของสหกรณอ่ืน สหกรณเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณอ่ืนไวในท่ี
ปลอดภัย ประกอบดวย 
เงินฝากออมทรัพย - สหกรณภาคีบางเขน 52,212.50  บาท 
เงินฝากออมทรัพย - ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 10,516.03  บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 165,000,000.00 บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด  100,000.00  บาท 
เงินฝากประจํา - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 50,000,000.00  บาท 
เงินฝากประจํา - สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากดั 210,000,00.00  บาท 

รวมเงินฝากสหกรณอื่น    425,163,728.53  บาท 
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3.3 ดานการบัญชี 
สหกรณมีการจัดทําบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป การบันทึกบัญชีมีหลักฐาน

ประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตอง มีการตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหรายการทางบัญช ี
การสอบยันกับแผนกตางๆ การประมวลผลและจัดทํารายงานทันตอเหตุการณ 

3.4 ดานการประมวลผล 
สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาจากบุคคลภายนอกในการประมวลระบบเงินฝาก 

ระบบสินเชื่อ และระบบบัญชี  ซึ่งไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย มาตรฐานขั้น
ต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีใช
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดใหสหกรณตองเตรียม
มาตรการในการปองกันความเส่ียงจากระบบสารสนเทศไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
จากการตรวจสอบพบวาสหกรณมีมาตรการในการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
ระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ 

ปจจุบัน ผูพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณรายเดิมอยูระหวางการพัฒนาโปรแกรมให
สามารถใชงานไดดีย่ิงขึ้น 

3.5 ดานการบริหารสินเช่ือ 
3.5.1 ในระหวางปสหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิก ดังตอไปนี้ 
 เงินกูฉุกเฉิน   จํานวน   267 สัญญา  จํานวนเงิน     40,822,755.00 บาท 
 เงินกูสามัญ  จํานวน 2,808 สัญญา  จํานวนเงิน   641,374,819.00 บาท 
 เงินกูออมสิน  จํานวน     75 สัญญา  จํานวนเงิน     54,953,595.26 บาท 
 เงินกูกรณีโควิด จํานวน   828 สัญญา จํานวนเงิน   117,697,000.00 บาท 
  รวม            3,978 สัญญา             854,848,169.26 บาท 
ปริมาณเงินใหกูแกสมาชิก ในปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากป 2563 

จํานวน 23,531,974.75 บาท คิดเปนรอยละ 2.68  การพิจารณาและการทํานิติกรรมสัญญา
เปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาและการทํานิติกรรม
สัญญาโดยถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.5.2 ในระหวางปสหกรณไมมีลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายไดตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 จึงไมมีการคํานวณคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
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3.6 ดานการลงทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ดังตอไปนี้ 
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด 
          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ

  ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี    (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 
1) หุนกู บมจ. ซีพี ออลล  ราคาทุน  105.00  ลานบาท :- 

1.1) CPALL226A    30 มิ.ย. 58    30 มิ.ย. 65      20.00     4.10%      A- 
1.2) CPALL238A    26 ส.ค. 59    26 ส.ค. 66      20.00     3.25%      A- 
1.3) CPALL22NA    30 พ.ย. 60    30 พ.ย. 65      10.00     3.10%      A+ 
1.4) CPALL305A    13 พ.ค. 63    13 พ.ค. 73        5.00     3.29%      A+ 
1.5) CPALL305B    29 ก.ย. 63    13 พ.ค. 73      30.00     3.40%      A+ 
1.6) CPALL313A    16 มี.ค. 64    16 มี.ค. 74        5.00     3.95%      A+ 
1.7) CPALL316A    16 มิ.ย. 64    16 มิ.ย. 74      15.00     3.90%      A+ 
 

2) หุนกู บมจ. ปตท.  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 
2.1) PTTC318A    6 ส.ค. 64    6 ส.ค. 74      30.00     2.37%    AAA 
 

3) หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร  ราคาทุน  90.00  ลานบาท :- 
3.1) CPF244A    12 เม.ย. 59    12 เม.ย. 67      10.00     3.11%      A+ 
3.2) CPF251A    24 ม.ค. 61    24 ม.ค. 68      20.00     3.05%      A+ 
3.3) CPF281A    24 ม.ค. 61    24 ม.ค. 71      20.00     3.60%      A+ 
3.4) CPF225A    15 พ.ย. 61    15 พ.ค. 65      40.00     3.20%      A+ 
 

4) หุนกู บมจ. ช.การชาง  ราคาทุน  60.00  ลานบาท :- 
4.1) CK247A    08 ก.ค. 59    08 ก.ค. 67      10.00     3.51%      A- 
4.2) CK25NA    03 พ.ย. 60    03 พ.ย. 68      15.00     3.34%      A- 
4.3) CK258A    14 ส.ค. 63    14 ส.ค. 68      25.00     3.12%      A- 
4.4) CK285A    07 พ.ค. 64    07 พ.ย. 71      10.00     3.00%      A- 
 

5) หุนกู บมจ. การบินไทย  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
5.1) THAI209A    30 ก.ย. 58    30 ก.ย. 63        5.00     4.14%    #N/A 
5.2) THAI23DA    23 ธ.ค. 59    23 ธ.ค. 66      15.00     3.66%    #N/A 
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เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 
          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ

      ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี    (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 
 

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

 

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

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

9)  หุนกู บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ราคาทุน  52.00  ลานบาท :- 
9.1) CPFTH237A    15 ก.ค. 59    15 ก.ค. 66      20.00    3.09%      A+ 
9.2) CPFTH245A    24 พ.ค. 61    24 พ.ค. 67      20.00    3.24%      A+ 
9.3) CPFTH252A    20 ส.ค. 63    20 ก.พ. 68       2.00     3.15%      A+ 
9.4) CAFTH279A    23 ก.ย. 64    23 ก.ย. 70      10.00    2.50%      A+ 
 

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

11)  หุนกู บมจ. เบอรล่ี ยุคเกอร  ราคาทุน  15.00  ลานบาท :- 
11.1) BJC233A    21 มี.ค. 62    24 มี.ค. 66        5.00     3.20%      A 
11.2) BJC259A    05 ก.ย. 62    07 ก.ย. 68      10.00     2.86%      A 
 

12)  หุนกู บจ. น้ําตาลมิตรผล  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
12.1) MPSC26DA    28 ธ.ค. 59    28 ธ.ค. 69        5.00     4.22%      A+ 
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13)  หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
13.1) TU241A    19 ม.ค. 60    16 ม.ค. 67        5.00     3.58%      A+ 
 

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

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

16)หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด  ราคาทุน  17.00  ลานบาท :- 
16.1) BEC225A    31 พ.ค. 60    31 พ.ค. 65      17.00     3.14%     BBB 
 

17)  หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  ราคาทุน  49.00  ลานบาท :- 
17.1) BAM226A    23 มิ.ย. 60    23 มิ.ย. 65        4.00     3.41%       A- 
17.2) BAM239A    08 ก.ย. 60    08 ก.ย. 66      40.00     3.44%       A- 
17.3) BAM284A    09 ก.ย. 64    09 เม.ย. 71        5.00     3.48%       A- 
 

18)  หุนกู บมจ.เบทาโกร  ราคาทุน  25.00 ลานบาท :- 
18.1) BTG247A    21 ก.ค. 60    21 ก.ค. 67      10.00     3.37%       A- 
18.2) BTG258A    11 ส.ค. 63    11 ส.ค. 68      15.00     3.31%       A- 
 

19)หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  ราคาทุน  107.00  ลานบาท :- 
19.1) SCC248A    30 ส.ค. 60    30 ส.ค. 67    100.00     2.97%     A+ 
19.2) SCC224A    20 เม.ย. 61    01 เม.ย. 65       2.00     3.00%     A+ 
19.3) SCC244A    01 เม.ย. 63    01 เม.ย 67       5.00     2.80%     A+ 

 

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

21)  หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  ราคาทุน  25.00  ลานบาท :- 
21.1) AMATA24OA    05 ต.ค. 60    05 ต.ค. 67      10.00     3.04%      A- 
21.2) AMATA27OA    01 ต.ค. 63    01 ต.ค. 70      15.00     3.70%      A- 
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เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 
          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 

   ตราสาร    วันท่ีออก      ครบวันท่ี   (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 
 

22)  หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส  ราคาทุน  60.00  ลานบาท :- 
22.1) BTSG27DA    26 ธ.ค. 60    26 ธ.ค. 70      15.00     3.65%      A 
22.2) BTSG239A    07 ก.ย. 61    07 ก.ย. 66      30.00     3.25%      A 
22.3) BTSG27NA    06 พ.ย. 63    06 พ.ย. 70      15.00     3.11%      A 
 

23)  หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  ราคาทุน  75.00  ลานบาท :- 
23.1) TBEV253A    15 มี.ค. 61    22 มี.ค. 68      50.00     3.15%     AA 
23.2) TBEV239A    19 ก.ย. 61    19 ก.ย. 66      15.00     3.35%     AA 
23.3) TBEV296A    11 มิ.ย. 64    11 มิ.ย. 72      10.00     2.71%     AA 
 

24)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1  ราคาทุน  41.79  ลานบาท :- 
24.1) BIPA335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      41.79     3.95%      A- 
 

25)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2  ราคาทุน  41.79  ลานบาท :- 
25.1) BIPB335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      41.79     3.95%      A- 
 

26)  หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 
26.1) MINT243A    29 มี.ค. 62    29 มี.ค. 67      30.00     3.60%      A 
 

27)หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ  ราคาทุน  39.00  ลานบาท :- 
27.1) WHA244A    24 เม.ย. 62    24 เม.ย. 67      19.00     3.40%      A- 
27.2) WHA247B    03 ก.ค. 63    03 ก.ค. 67      15.00     3.75%      A- 
27.3) WHA264B    22 เม.ย. 64    22 เม.ย. 69        5.00     3.50%      A- 
 

28)หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล  ราคาทุน  50.00  ลานบาท :- 
28.1) PTTGC304A    08 เม.ย. 63    08 เม.ย.73      50.00     2.99%    AA+ 
 

29)หุนกู บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
29.1) THANI274A    30 เม.ย. 63    30 เม.ย.70        5.00     3.70%     A- 

 

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

 
 
 

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 
          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ 

   ตราสาร    วันท่ีออก      ครบวันท่ี   (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 
 

22)  หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส  ราคาทุน  60.00  ลานบาท :- 
22.1) BTSG27DA    26 ธ.ค. 60    26 ธ.ค. 70      15.00     3.65%      A 
22.2) BTSG239A    07 ก.ย. 61    07 ก.ย. 66      30.00     3.25%      A 
22.3) BTSG27NA    06 พ.ย. 63    06 พ.ย. 70      15.00     3.11%      A 
 

23)  หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  ราคาทุน  75.00  ลานบาท :- 
23.1) TBEV253A    15 มี.ค. 61    22 มี.ค. 68      50.00     3.15%     AA 
23.2) TBEV239A    19 ก.ย. 61    19 ก.ย. 66      15.00     3.35%     AA 
23.3) TBEV296A    11 มิ.ย. 64    11 มิ.ย. 72      10.00     2.71%     AA 
 

24)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1  ราคาทุน  41.79  ลานบาท :- 
24.1) BIPA335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      41.79     3.95%      A- 
 

25)  หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2  ราคาทุน  41.79  ลานบาท :- 
25.1) BIPB335A    31 พ.ค. 61    31 พ.ค. 76      41.79     3.95%      A- 
 

26)  หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 
26.1) MINT243A    29 มี.ค. 62    29 มี.ค. 67      30.00     3.60%      A 
 

27)หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ  ราคาทุน  39.00  ลานบาท :- 
27.1) WHA244A    24 เม.ย. 62    24 เม.ย. 67      19.00     3.40%      A- 
27.2) WHA247B    03 ก.ค. 63    03 ก.ค. 67      15.00     3.75%      A- 
27.3) WHA264B    22 เม.ย. 64    22 เม.ย. 69        5.00     3.50%      A- 
 

28)หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล  ราคาทุน  50.00  ลานบาท :- 
28.1) PTTGC304A    08 เม.ย. 63    08 เม.ย.73      50.00     2.99%    AA+ 
 

29)หุนกู บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง  ราคาทุน  5.00  ลานบาท :- 
29.1) THANI274A    30 เม.ย. 63    30 เม.ย.70        5.00     3.70%     A- 
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เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 
          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ

  ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี    (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 
 

30)  หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ  ราคาทุน  15.00  ลานบาท :- 
 30.1) EA257A    10 ก.ค. 63    10 ก.ค. 68      15.00     3.30%     A- 
 

31)  หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท  ราคาทุน  5.00 ลานบาท:- 
 31.1) GULF258A    19 ส.ค. 63    19 ส.ค. 68        5.00     3.10%     A- 
 

32)  หุนกู บมจ. ไออารพีซี  ราคาทุน  35.00  ลานบาท:- 
 32.1) IRPC309A    11 ก.ย. 63    11 ก.ย. 73      30.00     3.93%     A- 
 32.2) IRPC285A    20 พ.ค. 64    20 พ.ค. 71       5.00      2.91%     A- 
 

33)  หุนกู บมจ. ราช กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
 33.1) RATCH30NA   04 พ.ย. 63    04 พ.ย. 73       5.00     2.61%    AA+ 
 

34)  หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
 34.1) HMC25NA    19 พ.ย. 63    19 พ.ย. 68       5.00     3.50%     A- 
 

35)  หุนกู บมจ. ดับบลิวเอชเอ  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
 35.1) WHAUP267A   20.ก.ค. 64    20 ก.ค. 69       5.00     2.75%     A- 
 

36)  หุนกู บมจ. บานปู  ราคาทุน  20.00  ลานบาท:- 
 36.1) BANPU288B    04 ส.ค. 64    04 ส.ค. 71     20.00     3.30%     A+ 
 

37)  หุนกู  บมจ. ซีเค พาวเวอร  ราคาทุน  15.00  ลานบาท:- 
37.1) CKP31OA    21 ต.ค. 64    21 ต.ค. 74     15.00     3.58%     A- 
 

38)  หุนกู  บมจ. บางจาก คอรปเรชั่น  ราคาทุน  10.00  ลานบาท 
38.1) BCP26NA     5 พ.ย. 64    5 พ.ย. 69     10.00     2.29%     A- 

 

รวมหุนกู            1,287.58  ลานบาท 
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เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด   (ตอ) 
          ราคาทุน     อัตรา      อันดับ

  ตราสาร     วันท่ีออก      ครบวันท่ี    (ลานบาท)   ดอกเบ้ีย   เครดิต 
 

30)  หุนกู บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ  ราคาทุน  15.00  ลานบาท :- 
 30.1) EA257A    10 ก.ค. 63    10 ก.ค. 68      15.00     3.30%     A- 
 

31)  หุนกู บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท  ราคาทุน  5.00 ลานบาท:- 
 31.1) GULF258A    19 ส.ค. 63    19 ส.ค. 68        5.00     3.10%     A- 
 

32)  หุนกู บมจ. ไออารพีซี  ราคาทุน  35.00  ลานบาท:- 
 32.1) IRPC309A    11 ก.ย. 63    11 ก.ย. 73      30.00     3.93%     A- 
 32.2) IRPC285A    20 พ.ค. 64    20 พ.ค. 71       5.00      2.91%     A- 
 

33)  หุนกู บมจ. ราช กรุป  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
 33.1) RATCH30NA   04 พ.ย. 63    04 พ.ย. 73       5.00     2.61%    AA+ 
 

34)  หุนกู บมจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
 34.1) HMC25NA    19 พ.ย. 63    19 พ.ย. 68       5.00     3.50%     A- 
 

35)  หุนกู บมจ. ดับบลิวเอชเอ  ราคาทุน  5.00  ลานบาท:- 
 35.1) WHAUP267A   20.ก.ค. 64    20 ก.ค. 69       5.00     2.75%     A- 
 

36)  หุนกู บมจ. บานปู  ราคาทุน  20.00  ลานบาท:- 
 36.1) BANPU288B    04 ส.ค. 64    04 ส.ค. 71     20.00     3.30%     A+ 
 

37)  หุนกู  บมจ. ซีเค พาวเวอร  ราคาทุน  15.00  ลานบาท:- 
37.1) CKP31OA    21 ต.ค. 64    21 ต.ค. 74     15.00     3.58%     A- 
 

38)  หุนกู  บมจ. บางจาก คอรปเรชั่น  ราคาทุน  10.00  ลานบาท 
38.1) BCP26NA     5 พ.ย. 64    5 พ.ย. 69     10.00     2.29%     A- 

 

รวมหุนกู            1,287.58  ลานบาท 
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1) พันธบัตร กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ 2560  ราคาทุน  30.00  ลานบาท :- 
1.1) SB23DA    13 ธ.ค. 59    13 ธ.ค. 66    30.00     2.56%    ไมระบุ 
 

2) พันธบัตร ออมทรัพยพิเศษรุนกาวไปดวยกัน  ราคาทุน  70.00  ลานบาท :- 
2.1) SB278A    08 ก.ย. 63    26 ก.ย. 70    40.00     2.22%    ไมระบุ 
2.2) SB31NA    24 พ.ย. 64    24 พ.ย. 74    30.00     2.20%    ไมระบุ 
 

3) พันธบัตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ราคาทุน  20.00  ลานบาท :- 
3.1) EGAT336A    29 มิ.ย. 61    29 มิ.ย. 76    20.00     3.57%    AAA 

 

 รวมพันธบัตร    120.00  ลานบาท 
 รวมเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด         1,407.58  ลานบาท 
 (ไมรวมคาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน จํานวน              31.34  ลานบาท) 
 (ไมรวมคาเผ่ือการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย จํานวน  (1.00)  ลานบาท) 

 
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด 
1) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ราคาทุน   26,118,500.00  บาท 
2) หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด   ราคาทุน          100,000.00  บาท 
3) หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด  ราคาทุน       1,000,000.00  บาท 
4) หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด  ราคาทุน         200,000.00  บาท 

รวมเงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด     27,418,500.00  บาท 
 หัก คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน 

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด           100,000.00  บาท 
- หุน ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด             565,063.18  บาท 

รวมคาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน            665,063.18  บาท 
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด-สุทธิ      26,753,436.82 บาท 
 

   รวมเงินลงทุน             1,434,337,436.82  บาท 
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นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 
เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใชถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปน
ตนไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 มูลคาหุนของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีมูลคาหุนละ 
434,990.82 บาท สหกรณฯ จึงตั้งคาเผ่ือการปรับมูลคาหุน หุนละ 565,063.18 บาท 

งบการเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ณ วันส้ินงวดบัญชีวันท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2564 คํานวณมูลคาตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกได (3,973.82) บาท ไมมีมูลคาหุน
ท่ีจะจายคืนแกสมาชิก  

สหกรณตั้งคาเผ่ือการปรับมูลคาหุนดังกลาว ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี กษ 
0404/ว53 ลงวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เร่ือง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุน
ในสหกรณอื่น  

ขอ 1 กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนสหกรณแลว ปรากฏวามูลคาหุนของสหกรณท่ีนํา
เงินไปลงทุนลดลงต่ํากวามูลคาท่ีระบุไวในขอบังคับของสหกรณนั้น หรือลดลงจนกระท่ังมูลคาหุน
ติดลบใหรับรูผลขาดทุนเทากับจํานวนมูลคาท่ีลดลง 

การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน
ของสหกรณ พ.ศ. 2563  มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเปนไปตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

 

3.7 ดานเงินรับฝาก 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่นคงเหลือ 

ดังตอไปนี้ 
1) เงินรับฝากออมทรัพย  5,216 บัญชี      91,665,569.30 บาท 
2) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ    919 บัญชี  1,322,866,324.12 บาท 
3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น     6 บัญชี            76,068.60 บาท 

 

รวมเงินรับฝาก   1,414,607,962.02 บาท 
การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นเปนไปตามระเบียบ วาดวยการรับฝากเงิน 

จํานวนเงินรับฝากคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปกอน 72,388,474.88 บาท คิดเปนรอยละ 5.39 ในขณะ
ท่ีปริมาณการรับฝากเงินตลอดปลดลงจากปกอน 165,650,398.46 บาท คิดเปนรอยละ 42.51 

 
 
 
 

 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด  
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็น 
ตน้ไป ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มลูคา่หุ้นของชมุนมุสหกรณธ์นกจิไทย จำากัด มีมลูคา่หุน้ละ  
434,990.82 บาท สหกรณ์ฯ จึงตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น หุ้นละ 565,063.18 บาท
 งบการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำากัด ณ วันสิ้นงวดบัญชีวันที่ 31  
มนีาคม พ.ศ. 2564 คำานวณมลูค่าต่อหุ้นทีจ่ะจา่ยคนืแกส่มาชกิได ้(3,359.90) บาท ไม่มีมูลคา่หุน้ 
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก 
 สหกรณต์ัง้คา่เผือ่การปรบัมลูคา่หุน้ดงักล่าว ตามหนังสือของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ที ่กษ  
0404/ว53 ลงวนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2562 เรือ่ง วธิปีฏบิตัทิางบญัชกีรณสีหกรณน์ำาเงนิไปลงทนุ 
ในสหกรณ์อื่น
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นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 
เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใชถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปน
ตนไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 มูลคาหุนของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีมูลคาหุนละ 
434,990.82 บาท สหกรณฯ จึงตั้งคาเผ่ือการปรับมูลคาหุน หุนละ 565,063.18 บาท 

งบการเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ณ วันส้ินงวดบัญชีวันท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2564 คํานวณมูลคาตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกได (3,973.82) บาท ไมมีมูลคาหุน
ท่ีจะจายคืนแกสมาชิก  

สหกรณตั้งคาเผ่ือการปรับมูลคาหุนดังกลาว ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี กษ 
0404/ว53 ลงวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เร่ือง วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุน
ในสหกรณอื่น  

ขอ 1 กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนสหกรณแลว ปรากฏวามูลคาหุนของสหกรณท่ีนํา
เงินไปลงทุนลดลงต่ํากวามูลคาท่ีระบุไวในขอบังคับของสหกรณนั้น หรือลดลงจนกระท่ังมูลคาหุน
ติดลบใหรับรูผลขาดทุนเทากับจํานวนมูลคาท่ีลดลง 

การลงทุนของสหกรณเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน
ของสหกรณ พ.ศ. 2563  มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเปนไปตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

 

3.7 ดานเงินรับฝาก 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่นคงเหลือ 

ดังตอไปนี้ 
1) เงินรับฝากออมทรัพย  5,216 บัญชี      91,665,569.30 บาท 
2) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ    919 บัญชี  1,322,866,324.12 บาท 
3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น     6 บัญชี            76,068.60 บาท 

 

รวมเงินรับฝาก   1,414,607,962.02 บาท 
การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นเปนไปตามระเบียบ วาดวยการรับฝากเงิน 

จํานวนเงินรับฝากคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปกอน 72,388,474.88 บาท คิดเปนรอยละ 5.39 ในขณะ
ท่ีปริมาณการรับฝากเงินตลอดปลดลงจากปกอน 165,650,398.46 บาท คิดเปนรอยละ 42.51 
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3.8 ดานเงินกูยืม 

  สหกรณมีวงเงินกูยืม ดังนี้  

1) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในรูปแบบเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใชเงิน
ระยะส้ัน วงเงินกูรวมตามสัญญาวงเงินสินเชื่อ จํานวนเงิน 500.00 ลานบาท แบงเปน วงเงินเบิก
เงินเกินบัญชี จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะส้ัน จํานวน 492.00 ลาน
บาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

2) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินระยะส้ัน วงเงินกูตามสัญญาวงเงิน
สินเชื่อ จํานวน 499.50 ลานบาท สามารถเบิกใชไดในจํานวน 328.50 ลานบาท โดยมีเงินลงทุน
ของสหกรณ เปนหลักประกัน 

3) บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงินระยะส้ัน วงเงินกูตามสัญญา
วงเงินสินเชื่อ จํานวน 200.00 ลานบาท โดยมีเงินลงทุนของสหกรณ เปนหลักประกัน 

ในระหวางป 2564 สหกรณไมมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะส้ัน แตมีการใชวงเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร และไดจายชําระแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไมมียอดคงเหลือ 

การกูยืมเงินดังกลาวอยูภายใตวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 

3.9 ดานการบริหารงานทุน 
สหกรณระดมทุนจากสมาชิกโดยการใหสมาชิกซื้อหุนของสหกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

สหกรณมีทุนท่ีไดรับจากสมาชิก คงเหลือ 1,683,471,640 บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
สหกรณมีทุนท่ีไดรับจากสมาชิก คงเหลือ 1,737,225,760 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 53,754,120 บาท 
คิดเปนรอยละ 3.19 การเก็บเงินคาหุน จายคืนเงินคาหุน ในระหวางปเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับของสหกรณ 

สหกรณมีทุนสํารองท่ีไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิของแตละปซึ่งเปนไปตาม พรบ.
สหกรณ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 186,296,361.93 บาท และ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือ 197,573,747.95 บาท เพ่ิมขึ้นจากป
กอน 11,277,386.02 บาท คิดเปนรอยละ 6.05  

สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือ 
31,251,851.07 บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ
และอื่นๆ คงเหลือ 28,258,544.09 บาท ลดลงจากปกอน 2,993,306.98 บาท คิดเปนรอยละ 
9.58 โดยไดรับการจัดสรรจากท่ีประชุมผูถือหุน และการใชจายระหวางปเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับของสหกรณ 
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สหกรณมีกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตาง

ระหวางราคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กับราคาทุน ณ วันท่ีลงทุน โดยเมื่อวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดขึ้น จํานวน 40,638,510.30  บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มีกําไรท่ียังไมเกิดขึ้น จํานวน 31,343,559.20 บาท ลดลงจากปกอน 9,294,951.10 บาท ท้ังนี้
เนื่องมาจากราคายุติธรรมของหุนกูบางสวนลดลง 

ในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 สหกรณลงทุนเพิ่มขึ้นในหุนกู 76.03 ลาน
บาท ระหวางปมีการไถถอนตามกําหนดและใชสิทธ์ิไถถอนกอนกําหนด ของหุนกู บมจ.ไทยคม 
10.00 ลานบาท หุนกู บมจ.ปตท. 5.00 ลานบาท หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 10.00 ลานบาท หุนกู 
บมจ. ช.การชาง 20.00 ลานบาท หุนกู เบอรล่ี ยุคเกอร 23.00 ลานบาท และการทยอยคืนมูลคา
หุนของ บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํานวน 2.985 ลานบาท และบมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 
2 จํานวน 2.985 บาท รวมไถถอนท้ังหมด 73.97 ลานบาท รวมเงินลงทุนในหุนกูคงเหลือ 
1,287.584 ลานบาท  สวนพันธบัตร มียอดยกมาจากป 2563 จํานวน 90.00 ลานบาท และมี
การลงทุนเพ่ิมในพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุนกาวไปดวยกัน 30.00 ลานบาท รวมเงินลงทุนใน
พันธบัตรคงเหลือ 120.00 ลานบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตองตามท่ีควร  

 

4.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ในระหวางปไดเสนอขอบกพรองทางดานการควบคุมภายในบางประการ และติดตาม

ขาวสารการแกไขปรับปรุงของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประจําเดือน  ซึ่งคณะกรรมการฯ และฝายจัดการไดทําการแกไขตามขอเสนอแนะ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง) 
           ผูตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
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สหกรณมีกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการลงทุนในหุนกูและพันธบัตร คํานวณจากผลตาง

ระหวางราคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กับราคาทุน ณ วันท่ีลงทุน โดยเมื่อวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 มีกําไรท่ียังไมเกิดขึ้น จํานวน 40,638,510.30  บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มีกําไรท่ียังไมเกิดขึ้น จํานวน 31,343,559.20 บาท ลดลงจากปกอน 9,294,951.10 บาท ท้ังนี้
เนื่องมาจากราคายุติธรรมของหุนกูบางสวนลดลง 

ในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 สหกรณลงทุนเพิ่มขึ้นในหุนกู 76.03 ลาน
บาท ระหวางปมีการไถถอนตามกําหนดและใชสิทธ์ิไถถอนกอนกําหนด ของหุนกู บมจ.ไทยคม 
10.00 ลานบาท หุนกู บมจ.ปตท. 5.00 ลานบาท หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 10.00 ลานบาท หุนกู 
บมจ. ช.การชาง 20.00 ลานบาท หุนกู เบอรล่ี ยุคเกอร 23.00 ลานบาท และการทยอยคืนมูลคา
หุนของ บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํานวน 2.985 ลานบาท และบมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 
2 จํานวน 2.985 บาท รวมไถถอนท้ังหมด 73.97 ลานบาท รวมเงินลงทุนในหุนกูคงเหลือ 
1,287.584 ลานบาท  สวนพันธบัตร มียอดยกมาจากป 2563 จํานวน 90.00 ลานบาท และมี
การลงทุนเพ่ิมในพันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุนกาวไปดวยกัน 30.00 ลานบาท รวมเงินลงทุนใน
พันธบัตรคงเหลือ 120.00 ลานบาท ซึ่งมีการแสดงรายการถูกตองตามท่ีควร  

 

4.การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ในระหวางปไดเสนอขอบกพรองทางดานการควบคุมภายในบางประการ และติดตาม

ขาวสารการแกไขปรับปรุงของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประจําเดือน  ซึ่งคณะกรรมการฯ และฝายจัดการไดทําการแกไขตามขอเสนอแนะ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 
 

(นายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง) 
           ผูตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
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3.3 รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออก

จากสหกรณ์ระหว่างปี 2564
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3.3  รับทราบการรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจาก
สหกรณ ระหวางป 2564 
  สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีสมาชิกท้ังหมด 5,297 คน แยกเปนสมาชิก
จํานวน 4,741 คน และสมาชิกสมทบจํานวน 556 คน มีสมาชิกเขาใหม  สมาชิกลาออก และ
สมาชิกท่ีถึงแกกรรม ระหวางป 2564  ดังนี้ 
 (1)  สมาชิกสามัญ 

สมาชิก 
จํานวน 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 4,786 2,903 1,883 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 71 25 46 
สมาชิกลาออก ระหวางป 69 52 17 
สมาชิกเสียชีวิต ระหวางป 45 39 6 
สมาชิกโอนยายระหวางป 2 1 1 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 4,741 2,836 1,905 

 
 (2)  สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ 
จํานวน 
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 521 214 307 
สมาชิกเขาใหมระหวางป 69 29 40 
สมาชิกลาออกระหวางป 33 12 21 
สมาชิกเสียชีวิตระหวางป 1 - 1 
คงเหลือสมาชิก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 556 231 325 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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3.4 รายงานผลการดำาเนินงานของสหกรณ์  

ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ในฐานะที่เป็น 

ศูนย์ประสานงานให้สมาคม สสอ.รท และ 

สมาคม สส.ชสอ. ในปี 2564
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  3.4 รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
ในฐานะที่เปนศูนยประสานงานใหสมาคมสสอ.รท สมาคมสส.ชสอ.และสมาคม สส.สท.          
ในป 2564 
  ศูนยประสานงานคือสถานท่ีท่ีไดรับความอนุเคราะหจากสหกรณออมทรัพย เพ่ือ
เปนจุดบริการสมาชิกเกี่ยวกับการรับสมัคร และอํานวยความสะดวกในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  การท่ีสหกรณฯ ไดรับเปนศูนยประสานงานใหสมาคมนั้นก็เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับสมาชิก ดังนี้ 
  1. การสมัคร สมาชิกสามารถสมัครไดท่ีสหกรณโดยไมตองเดินทางไปสมัครดวย
ตนเองท่ีสมาคม โดยสหกรณจะมีการเชื่อมโยงระบบเพื่อคียขอมูลสงใหสมาคม 
  2. การชําระเงินสงเคราะหลวงหนาประจําป เนื่องจากสมาคมปดบัญชีในวันท่ี 31 
ธันวาคมของทุกป ดังนั้น การเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพ่ือคงสมาชิกภาพปตอไป จะ
ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม ถาสหกรณไมเปนศูนยประสานงาน สมาชิกจะตองไป
ชําระเงินท่ีสมาคมดวยตนเอง หรือโอนเงินภายใน 31 ธันวาคม แตในกรณีท่ีสหกรณรับเปน          
ศูนยประสานงาน สหกรณจะแจงขอหักเงินปนผล ตามจํานวนท่ีสมาคมเรียกเก็บจากสมาชิกแตละ
รายตามรอบการสมัคร ทําใหสมาชิกไมเสียเวลาเดินทาง ไมเสียคาโอนเงิน นอกจากนี้แลวสหกรณ
ยังจะไดรับสิทธิท่ีจะขยายเวลาในการชําระไปจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ ซึ่งสมาชิกสามารถใหหัก
จากจากเงินปนผลเปนการสะดวกแกสมาชิก 
  3. กรณีท่ีสมาชิกประสงคจะเปล่ียนชื่อ-นามสกุล และเปล่ียนแปลงผู รับเงิน
สงเคราะหก็สามารถติดตอท่ีสหกรณ โดยไมตองเดินทางไปสมาคมพรอมกับพยาน 
  4. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทติดตอท่ีสหกรณ และสหกรณจะดําเนินการให
ท้ังหมด รวมท้ังโอนเงินสงเคราะหครอบครัวท่ีไดรับจากสมาคมใหทายาททุกคน โดยทายาทไมตอง
เดินทางติดตอไปท่ีสมาคม 
  5. สมาชิกท่ีประสงคจะลาออก ก็สงแบบฟอรม/เอกสาร ไดท่ีสหกรณและมีผลในวันท่ี
สหกรณ (ศูนยประสานงาน) รับเร่ือง โดยสมาคมจะโอนเงินสงเคราะหลวงหนาท่ียังคงเหลืออยูคืนให 
  ดังนั้น การท่ีสหกรณรับเปนศูนยประสานงาน ถึงแมจะมีภาระเพิ่มขึ้นแตเปนการทํา
เพ่ือประโยชนของสมาชิก และอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในทุกขั้นตอน เปนบริการท่ีสหกรณจัดให
สมาชิกทุกคน จึงมีลักษณะเปน one stop service สมาชิกทานใดท่ีไมประสงคจะใหสหกรณหักเงิน
ปนผลและเงินเฉล่ียคืนก็สามารถแจงสหกรณ โดยสมาชิกทานนั้นตองสงเงินภายในกําหนดดวยตนเอง 
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  การสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้น เปนไปโดยความสมัครใจ สหกรณ
ไมบังคับใหสมาชิกตองสมัครเปนสมาชิกของสมาคมใด เพียงแตชี้แจงทําความเขาใจถึงประโยชนและ
สิทธิอันพึงได เชน มีเงินคาจัดการศพอยางเหมาะสม สรางความมั่นคงใหครอบครัว สรางความเชื่อมั่น
ใหผูค้ําประกัน กรณีสมาชิกมีเงินกูกับสหกรณ หากสมาชิกทานนั้นๆ เสียชีวิต ทายาทจะมีเงินใชหนี้
สหกรณเปนการชวยผูค้ําประกันไมตองมีภาระชําระหนี้แทน และเปนการชวยสรางความมั่นคงใหกับ
สหกรณเพราะสหกรณไมมีหน้ีเสีย ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกของสหกรณเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) จํานวน 1,334 ราย และเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
จํานวน 451 ราย ดังนั้น การฌาปนกิจสงเคราะหถือไดวาเปนการจัดสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสมาชิก
ชวยสมาชิก โดยมีสมาคมฯ เปนตัวกลางในการดําเนินงาน และมีสหกรณออมทรัพยเปนศูนย
ประสานงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหสมาชิก     ซึ่งในการดําเนินงานนั้นสมาคมตองดําเนินการตาม 
พรบ. ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบังคับ และระเบียบตางๆ
ของสมาคม 
  ในโอกาสนี้ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ในฐานะศูนยประสานงานสมาคม
ขอสรุปประเด็นท่ีเกี่ยวของ ตาม พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาเพื่อเปนขอมูล ดังนี้ 
  1. มาตรา 4  “การฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา กิจการท่ีบุคคลหลายคน
ตกลงเขารวมกันเพ่ือทําการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีตกลงเขารวมกันนั้นซึ่งถึงแกความตาย และมิไดจะ
ประสงคหากําไรหรือรายไดเพื่อแบงปนกัน” 
  สมาคมสสอ.รท. และสมาคมสส.ชสอ. ไดจัดตั้งขึ้นภายใตพรบ.การฌาปนกิจ
สงเคราะห พ.ศ.2545 ท้ัง 2 สมาคมไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายกับนายทะเบียนทองท่ี 
เทศบาลตําบลบางสีทอง เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2554 และนายทะเบียนกลาง (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 129 ตอนท่ี 19 ง หนา 176  วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555   
  2. มาตรา9 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีขอบังคับและตองจดทะเบียน เมื่อ
ไดจดทะเบียนแลวใหมีฐานะเปนนิติบุคคล”  
  สมาคมตองมีขอบังคับ ซึ่งขอบังคับของแตละสมาคมตองเปนไปตามแนวทางท่ี
กระทรวง พม.กําหนด สําหรับเร่ืองอัตราเงินสงเคราะห เงินสงเคราะหลวงหนา การหักเงินสงเคราะห
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานไดกําหนดไวใน พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2547และ
กฎกระทรวง ดงันี้ 
   - มาตรา 30 วรรค 4 “เงินสงเคราะหใหเรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกท่ีตาย 
ตามอัตราท่ีกําหนดในขอบังคับแตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”  
  สมาคมฯ ไดเรียกเก็บเงินสงเคราะหศพละไมเกิน 20 บาท ตามกฎกระทรวงวาดวย
การกําหนดอัตราคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห พ.ศ. 2545 ขอ 3 (4) 
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   - มาตรา 30 วรรค 5 “สมาคมอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไวสํารอง
จายเปนคาจัดการศพได แตตองไมเกินอัตราท่ีท่ีประชุมใหญกําหนด และตองกําหนดไวใน
ขอบังคับ”  
  ในการปรับอัตราเงินสงเคราะหลวงหนาทุกคร้ัง จะตองแกไขขอบังคับโดยท่ีประชุม
ใหญตองใหความเห็นชอบ และทางสมาคมจะตองนําขอบังคับเฉพาะขอท่ีท่ีประชุมใหญมีมติให
ความเห็นชอบแลวไปจดทะเบียนแกไขขอบังคับกับนายทะเบียนทองท่ีกอนจะนํามาปฏิบัติ 
   -  มาตรา31 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจหักเงินจํานวนหนึ่งไว จาก
เงินสงเคราะหไดตามสมควร เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ตามอัตราท่ี ท่ีประชุมกําหนด แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”  
  การท่ีสมาคมสสอ.รท และสมาคมสส.ชสอ. หักเงิน 4% จากเงินสงเคราะห เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน จึงเปนไปตามกฎหมายและเปนไปตามกฎกระทรวง (กฎกระทรวงเร่ือง
การกําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ได กําหนดใหสมาคมท่ีมีสมาชิกเกิน10,000 คน 
สามารถหักเงินสงเคราะหเปนคาใชจายได 4%) และไดกําหนดไวในขอบังคับแลว 
  อนึ่ง โดยท่ีในป 2564 ประเทศไทยตองประสบภัยภิบัติเกี่ยวกับการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหมีสมาชิกเสียชีวิตมากกวาประมาณการไว คือ สมาคมไดเรียกเก็บเงิน
สงเคราะหลวงหนาของป 2564 ไวท่ี 4,800 บาท โดยประมาณการวาจะมีผูเสียชีวิตประมาณ  250 ราย 
แตปรากฎวา ตั้งแต 1 มกราคม – ธันวาคม 2564  มีผูเสียชีวิตถึง 313 ราย  ทําใหเงินสงเคราะหท่ี
เรียกเก็บไวไมพอ จําเปนตองเรียกเก็บเพิ่มสูงสุดรายละ 700 บาท ซึ่งทางสมาคมไดทําหนังสือชี้แจง
เหตุผลและความจําเปนใหสมาชิกทราบแลว   และในจํานวนผูเสียชีวิต 313 รายนี้ เปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยกรมประมงเสียชีวิตถึง 17 ราย จากจํานวนสมาชิก 1334 ราย ซึ่งนับวามีอัตรา
การตายสูงมาก  ในการนี้สหกรณขอสรุปตารางการใชเงินสงเคราะหลวงหนาในป 2564 ดังนี้ 
 

เงิน
สงเคราะห  การใชเงินสงเคราะหลวงหนา ตามประกาศของสมาคม มค.-ธค.2564  

เงินใช ขอเก็บ ลวงหนา  การใชเงินสงเคราะหลวงหนา มค.-ธค.2564  

ป 2564  มค.   กพ.  มีค  เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย. ตค. พย. ธค.  รวม  เกิน เพ่ิม 

4800.00 
 

565.43  
 

529.48  
 

403.88  
 

350.74  
 

523.26  
 

470.16  
 

354.80  
 

795.45  689.93 538.22 477.17 495.75 
   

6,194.26  1,394.26 
 

700.00 
 

  ในสวนของกรมประมง สมาชิกไดรับประโยชนการจากเปนสมาชิกของสมาคมมาก 
ดังจะเห็นไดวาตั้งแตป 2557-2564 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมงไดโอนเงินสงเคราะห
ลวงหนาใหสมาคม 45,781,185 บาท แตปรากฏวามีสมาชิกเสียชีวิตถึงเดือนธันวาคม 2564 
จํานวน 98 ราย และไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวมาแลว 56,887,577.04 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
   - มาตรา 30 วรรค 5 “สมาคมอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไวสํารอง
จายเปนคาจัดการศพได แตตองไมเกินอัตราท่ีท่ีประชุมใหญกําหนด และตองกําหนดไวใน
ขอบังคับ”  
  ในการปรับอัตราเงินสงเคราะหลวงหนาทุกคร้ัง จะตองแกไขขอบังคับโดยท่ีประชุม
ใหญตองใหความเห็นชอบ และทางสมาคมจะตองนําขอบังคับเฉพาะขอท่ีท่ีประชุมใหญมีมติให
ความเห็นชอบแลวไปจดทะเบียนแกไขขอบังคับกับนายทะเบียนทองท่ีกอนจะนํามาปฏิบัติ 
   -  มาตรา31 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจหักเงินจํานวนหนึ่งไว จาก
เงินสงเคราะหไดตามสมควร เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ตามอัตราท่ี ท่ีประชุมกําหนด แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”  
  การท่ีสมาคมสสอ.รท และสมาคมสส.ชสอ. หักเงิน 4% จากเงินสงเคราะห เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน จึงเปนไปตามกฎหมายและเปนไปตามกฎกระทรวง (กฎกระทรวงเร่ือง
การกําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ได กําหนดใหสมาคมท่ีมีสมาชิกเกิน10,000 คน 
สามารถหักเงินสงเคราะหเปนคาใชจายได 4%) และไดกําหนดไวในขอบังคับแลว 
  อนึ่ง โดยท่ีในป 2564 ประเทศไทยตองประสบภัยภิบัติเกี่ยวกับการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหมีสมาชิกเสียชีวิตมากกวาประมาณการไว คือ สมาคมไดเรียกเก็บเงิน
สงเคราะหลวงหนาของป 2564 ไวท่ี 4,800 บาท โดยประมาณการวาจะมีผูเสียชีวิตประมาณ  250 ราย 
แตปรากฎวา ตั้งแต 1 มกราคม – ธันวาคม 2564  มีผูเสียชีวิตถึง 313 ราย  ทําใหเงินสงเคราะหท่ี
เรียกเก็บไวไมพอ จําเปนตองเรียกเก็บเพิ่มสูงสุดรายละ 700 บาท ซึ่งทางสมาคมไดทําหนังสือชี้แจง
เหตุผลและความจําเปนใหสมาชิกทราบแลว   และในจํานวนผูเสียชีวิต 313 รายนี้ เปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยกรมประมงเสียชีวิตถึง 17 ราย จากจํานวนสมาชิก 1334 ราย ซึ่งนับวามีอัตรา
การตายสูงมาก  ในการนี้สหกรณขอสรุปตารางการใชเงินสงเคราะหลวงหนาในป 2564 ดังนี้ 
 

เงิน
สงเคราะห  การใชเงินสงเคราะหลวงหนา ตามประกาศของสมาคม มค.-ธค.2564  

เงินใช ขอเก็บ ลวงหนา  การใชเงินสงเคราะหลวงหนา มค.-ธค.2564  

ป 2564  มค.   กพ.  มีค  เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย. ตค. พย. ธค.  รวม  เกิน เพ่ิม 

4800.00 
 

565.43  
 

529.48  
 

403.88  
 

350.74  
 

523.26  
 

470.16  
 

354.80  
 

795.45  689.93 538.22 477.17 495.75 
   

6,194.26  1,394.26 
 

700.00 
 

  ในสวนของกรมประมง สมาชิกไดรับประโยชนการจากเปนสมาชิกของสมาคมมาก 
ดังจะเห็นไดวาตั้งแตป 2557-2564 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมงไดโอนเงินสงเคราะห
ลวงหนาใหสมาคม 45,781,185 บาท แตปรากฏวามีสมาชิกเสียชีวิตถึงเดือนธันวาคม 2564 
จํานวน 98 ราย และไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวมาแลว 56,887,577.04 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
   - มาตรา 30 วรรค 5 “สมาคมอาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาไวสํารอง
จายเปนคาจัดการศพได แตตองไมเกินอัตราท่ีท่ีประชุมใหญกําหนด และตองกําหนดไวใน
ขอบังคับ”  
  ในการปรับอัตราเงินสงเคราะหลวงหนาทุกคร้ัง จะตองแกไขขอบังคับโดยท่ีประชุม
ใหญตองใหความเห็นชอบ และทางสมาคมจะตองนําขอบังคับเฉพาะขอท่ีท่ีประชุมใหญมีมติให
ความเห็นชอบแลวไปจดทะเบียนแกไขขอบังคับกับนายทะเบียนทองท่ีกอนจะนํามาปฏิบัติ 
   -  มาตรา31 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาจหักเงินจํานวนหนึ่งไว จาก
เงินสงเคราะหไดตามสมควร เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ตามอัตราท่ี ท่ีประชุมกําหนด แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”  
  การท่ีสมาคมสสอ.รท และสมาคมสส.ชสอ. หักเงิน 4% จากเงินสงเคราะห เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน จึงเปนไปตามกฎหมายและเปนไปตามกฎกระทรวง (กฎกระทรวงเร่ือง
การกําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห พ.ศ.2547 ได กําหนดใหสมาคมท่ีมีสมาชิกเกิน10,000 คน 
สามารถหักเงินสงเคราะหเปนคาใชจายได 4%) และไดกําหนดไวในขอบังคับแลว 
  อนึ่ง โดยท่ีในป 2564 ประเทศไทยตองประสบภัยภิบัติเกี่ยวกับการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหมีสมาชิกเสียชีวิตมากกวาประมาณการไว คือ สมาคมไดเรียกเก็บเงิน
สงเคราะหลวงหนาของป 2564 ไวท่ี 4,800 บาท โดยประมาณการวาจะมีผูเสียชีวิตประมาณ  250 ราย 
แตปรากฎวา ตั้งแต 1 มกราคม – ธันวาคม 2564  มีผูเสียชีวิตถึง 313 ราย  ทําใหเงินสงเคราะหท่ี
เรียกเก็บไวไมพอ จําเปนตองเรียกเก็บเพิ่มสูงสุดรายละ 700 บาท ซึ่งทางสมาคมไดทําหนังสือชี้แจง
เหตุผลและความจําเปนใหสมาชิกทราบแลว   และในจํานวนผูเสียชีวิต 313 รายนี้ เปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยกรมประมงเสียชีวิตถึง 17 ราย จากจํานวนสมาชิก 1334 ราย ซึ่งนับวามีอัตรา
การตายสูงมาก  ในการนี้สหกรณขอสรุปตารางการใชเงินสงเคราะหลวงหนาในป 2564 ดังนี้ 
 

เงิน
สงเคราะห  การใชเงินสงเคราะหลวงหนา ตามประกาศของสมาคม มค.-ธค.2564  

เงินใช ขอเก็บ ลวงหนา  การใชเงินสงเคราะหลวงหนา มค.-ธค.2564  

ป 2564  มค.   กพ.  มีค  เมย.   พค.   มิย.   กค.   สค.   กย. ตค. พย. ธค.  รวม  เกิน เพ่ิม 

4800.00 
 

565.43  
 

529.48  
 

403.88  
 

350.74  
 

523.26  
 

470.16  
 

354.80  
 

795.45  689.93 538.22 477.17 495.75 
   

6,194.26  1,394.26 
 

700.00 
 

  ในสวนของกรมประมง สมาชิกไดรับประโยชนการจากเปนสมาชิกของสมาคมมาก 
ดังจะเห็นไดวาตั้งแตป 2557-2564 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยกรมประมงไดโอนเงินสงเคราะห
ลวงหนาใหสมาคม 45,781,185 บาท แตปรากฏวามีสมาชิกเสียชีวิตถึงเดือนธันวาคม 2564 
จํานวน 98 ราย และไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวมาแลว 56,887,577.04 บาท รายละเอียดดังนี้ 
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ป จํานวน
สมาชิก 

เงินสงเคราะหลวงหนา
ที่สมาคมไดรบั 

จํานวน                     
สมาชิกเสยีชีวติ 

จํานวนเงินสงเคราะหครอบครัวที่สมาคมจายให
ทายาท + เงินสงเคราะหลวงหนาคงเหลือ 

 

สวนตาง 

2557 

2558 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564  

1228 

1276 

1285 

1290 

1306 

1305 

1319 

1334 

4,697,140.00 

5,009,500.00 

5,342,5700.00 

5,755,400.00 

6,149,160.00 

6,173,920.00 

6,295,175.00 

6,358,320.00 
 

12 

1 

15 

13 

16 

12 

12 

17    

7,075,661.86 

580,298.44 

8,781,143.37 

7,535,483.25 

9,239,162.32 

6,942,022.04 

6,931,096.76 

9,802,709.00 

2,378,521.86 

-4,429,201.56 

3,438,573.37 

1,780,083.25 

3,090,002.32 

768,102.04 

635,921.76 

3,444,389.00 

  45,781,185.00 98 56,887,577.04 11,106,392.04 
  

  ในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มีรายไดจากการเปนศูนย
ประสานงานใหสมาคมสสอ.รท. สมาคมสส.ชสอ. และสมาคม สส.สท. จํานวน 269,372.99 บาท 
ซึ่งเงินจํานวนน้ีถือเปนรายไดของสหกรณท่ีจะมาจายเปนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนใหสมาชิกทุก
คน รวมถึงผูท่ีไมไดเปนสมาชิกของสมาคม รายละเอียดดังนี้ 
 สสอ.รท. 

สมาชกิคงสภาพ 
สมาชกิสมัครใหม 
รอบ 2/64-1/65 สมาชกิเสียชีวิต จายเพ่ิมเติมสมาชิกเสียชีวิต 

 จํานวน คาบํารุง จํานวน คาสมัคร คาบํารุง จํานวน เงินคาดําเนินการ จํานวน เงินคาดําเนินการ รวม 

  20 /ราย   20/ราย 20/ราย   1.5%   1.5%   

1304 26,080 30 580 580 17 153,006.99 4 2.61 180,246.99 

หมายเหตุ  โอนคาสมัครตรงกับสมาคม 1 ราย 
      

 สส.ชสอ. 

สมาชกิคงสภาพ สมาชกิสมัครใหม รอบ2/64-1/65 สมาชกิเสียชีวิต   

จํานวน คาบํารุง จํานวน คาสมัคร คาบํารุง จํานวน เงินคาดําเนินการ รวม 

  10 /ราย   10/ราย 10/ราย   2%   

451 4510 8 80 80 7           84,006.00   88,676.00  
 

 สส.สท. 
สมาชิกสมัครใหม มค.-ธค.64 

จํานวน คาสมัคร 50/ราย คาบํารุง 25/ราย รวม 
6 300 150 450 
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การจายเงินสงเคราะหใหสมาชิกที่เสียชีวิตในป 2564 
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) 

เดือน จํานวนสมาชกิ
เสียชีวิต/ราย 

เงินสงเคราะหจายให
ทายาทสมาชิก 

เงินคาใชจายจาก
สมาคม 1.5% 

หมายเหตุ 

มค.-ธค.64 17 9,802.709.00 153,006.99 1. สหกรณจะโอนเงินสงเคราะห 
ครอบครัวท่ีไดรับสุทธิจากสมาคม 
ใหทายาท โดยไมมีการหักคาใชจาย 
ใดๆของสหกรณ 
2. สหกรณจะแบงใหทายาททุกคน 
เทาๆกัน ยกเวนรายท่ีสมาชิกกําหนด 
ไวเปนการเฉพาะ 
3. คาใชจายในการโอนใหทายาท 
แตละรายจะรับผิดชอบตามอัตรา 
ของธนาคาร 

    
 

 

2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของ                      
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  (สส.ชสอ.) 

เดือน จํานวนสมาชกิ
เสียชีวิต/ราย 

เงินสงเคราะหจายให
ทายาทสมาชิก 

เงินคาใชจายจาก
สมาคม 2% 

มค.-ธค.64 7 4,035,103.71 84,006.00 
   
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ 
 
 

มติที่ประชุม ................................................................................................................................. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมของธนาคาร
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 อนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกำาไรขาดทนุ 

และงบกระแสเงินสด ประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และ                   
งบกระแสเงินสด ประจําป 2564 
ผูสอบบัญชี  
   ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ไดคัดเลือกและวาจาง บริษัท 
ธนสาร การบัญชี โดยนางจารุณี ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 4424 คณะ              
เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ประจําป 2564  นั้น 
   ผูสอบบัญชี เสนอรายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสดของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564  ตอท่ี
ประชุมใหญสามัญประจําป 2564  ดังนี้ 
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน 788,544,384.21 บาท 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 2,753,434,003.13 บาท 
           รวมสินทรัพย 3,541,978,387.34 บาท 
หนี้สิน   
 หนี้สินหมุนเวียน 1,417,690,426.10 บาท 
 หนี้สินไมหมุนเวียน 11,704,590.00 บาท 
            รวมหนี้สิน 1,429,395,016.10 บาท 
 ทุนของสหกรณ 2,112,583,371.24 บาท 
            รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,541,978,387.34 บาท 
 

   ผลการดําเนินงานของสหกรณในป 2564  มีรายได 161,397,027.69 บาท                          
มีคาใชจายดอกเบ้ียและคาใชจายในการดําเนินงาน 43,215,267.69 บาท และมีกําไรสุทธิ                   
118,181,760.00 บาท (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสด  ประจําป 2564 
 

มติท่ีประชุม    ...................................................................................................................... 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 

เสนอ  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน   ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยกรมประมง 
จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มา

พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ 

ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลานี้ 

 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเร่ืองมีดังตอไปนี้  
 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 สหกรณมีเ งินลงทุน จํานวน 
1,464,680,996.02 บาท คิดเปนรอยละ 41.35 ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนเงินจํานวนมาก
อาจจะมีความเส่ียงท่ีสหกรณปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 
และมติท่ีประชุมใหญของสหกรณ  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5 เงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 สหกรณมีเงินใหกูยืมคงเหลือ  1,557,364.382.70 บาท คิดเปนรอยละ 43.96  ของ
สินทรัพยท้ังส้ิน จํานวน 3,541,978,387.34 บาท  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 9  เงินรับ
ฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 คงเหลือ จํานวน  1,414,607,962.02 บาท คิดเปนรอยละ 98.97  
ของหนี้สินรวม จํานวน 1,429,395,016.10 บาท  ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมี
จํานวนเงินเปนนัยสําคัญ  
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 ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- สอบทานขั้นตอนการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติในการซื้อทุกคร้ัง 
ตรวจสอบหลักฐานใบหุนกับทะเบียนคุมและรวมเงินตามใบหุน ณ วันส้ินปจะสอบทานการแสดง
มูลคาของเงินลงทุนรวมคาเผ่ือผลขาดทุน หรือกําไรจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดย
เปรียบเทียบราคาทุนตัดจําหนายกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 4 

-  สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูทุกประเภท 

- สอบทานรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูแตละประเภท วาได

ปฏิบัติตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

- วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับป

กอนเพื่อวิเคราะหผลแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญ และสาเหตุท่ีกอใหเกิดผลแตกตางนั้น 

-     ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการค้ําประกัน วาเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 

- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณอ่ืน สอบถาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตรวจหลักฐานการขอเปดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน  

การบันทึกบัญชี การคํานวณดอกเบ้ียจายวาปฏิบัติทุกขั้นตอนเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด   

- มีการยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือรายคน และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอยืนยันยอด 

เชนเดียวกัน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
เหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเนื่องในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแต
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบ

การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยู

ดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถ

ตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจ

เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา  

รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

     ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบ

การเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปน

เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดย

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมี

สาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ

ความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม

แนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ

เปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจา

จะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงาน

ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให

สหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

     ขาพเจาไดส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว  ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึงขอบกพรองท่ีมี

นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

     จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ 

ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการ

ตรวจสอบขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ

หามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณา

วาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณได

อยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะได

จากการส่ือสารดังกลาว 

       ลายมือชื่อ         
                       (นางจารุณี ศุภกาญจน) 

                                                                                ผูสอบบัญชีสหกรณ 
     
66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
วันท่ี  13  มกราคม  2565 
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หนังสอืรับรองของสหกรณ 

            13  มกราคม  2565 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

 ตามท่ีทานไดรับการแตงตั้งโดยท่ีประชุมใหญใหมีอํานาจการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย              
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2564 ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงิน                   
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตาม             
ท่ีควรและไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด นั้น 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควร
จะเปน ดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญตอ
งบการเงิน 

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

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี

ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน 
8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน) 
รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นางอุมาพร  พิมลบุตร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

หนังสอืรบัรองของสหกรณ 

            13  มกราคม  2565 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

 ตามท่ีทานไดรับการแตงตั้งโดยท่ีประชุมใหญใหมีอํานาจการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย              
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2564 ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงิน                   
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตาม             
ท่ีควรและไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด นั้น 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควร
จะเปน ดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญตอ
งบการเงิน 

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

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี

ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน 
8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน) 
รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นางอุมาพร  พิมลบุตร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

หนังสอืรับรองของสหกรณ 

            13  มกราคม  2565 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

 ตามท่ีทานไดรับการแตงตั้งโดยท่ีประชุมใหญใหมีอํานาจการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย              
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2564 ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงิน                   
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตาม             
ท่ีควรและไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด นั้น 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควร
จะเปน ดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญตอ
งบการเงิน 

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

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี

ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน 
8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน) 
รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นางอุมาพร  พิมลบุตร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 

หนังสอืรบัรองของสหกรณ 

            13  มกราคม  2565 

เรียน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด   

 ตามท่ีทานไดรับการแตงตั้งโดยท่ีประชุมใหญใหมีอํานาจการตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพย              
กรมประมง จํากัด สําหรับป 2564 ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงิน                   
ของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตองตาม             
ท่ีควรและไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด นั้น 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดตางๆ ท่ีนําเสนอเพ่ือการตรวจสอบ ตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควร
จะเปน ดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจาขอรับรองวางบการเงินท่ีนําสงใหทานตรวจสอบ ไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานขอมูล ดังตอไปนี้ ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

2.1  บัญชีเอกสารหลักฐานขอมูลทางการเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีท้ังหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

3. ในงวดบัญชีนี้ไมมีเหตุการณผิดปกติรายแรงใดๆ เกิดข้ึน โดยจะมีผลกระทบกระเทือนอยางสําคัญตอ
งบการเงิน 

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

5. ไมมีการละเวนการบันทึกรายการบัญชี 
6. สหกรณมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในสินทรัพยท้ังหมดของสหกรณอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมี

ภาระผูกพันและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทบตองบการเงิน 
7. ไมมีการละเมิดสัญญาและขอผูกพันตางๆ อันอาจมีผลกระทลตองบการเงิน 
8. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน หรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงจะตองมาปรับปรุงงบการเงินและ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน) 
รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
 

(นางอุมาพร  พิมลบุตร) 
กรรมการทําหนาท่ีผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
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หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 79,129,070.79 64,332,044.68 

เงินฝากสหกรณอื่น 3 425,163,728.53     400,162,503.54    

เงินลงทุนระยะสั้น 4 -                     -                    

เงินใหกูยืมระยะสั้น 5 273,815,572.29     273,008,852.87    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6 10,436,012.60      9,960,985.73       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 788,544,384.21 747,464,386.82 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 1,464,680,996.02  1,369,175,050.48  

เงินใหกูยืมระยะยาว 5 1,283,548,810.41 1,289,908,838.22 

เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 532,381.15 604,172.09 

สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 7 4,652,715.55 4,926,404.70 

เงินประกันใชไฟฟา 19,100.00            19,100.00           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,753,434,003.13 2,664,633,565.49 

รวมสินทรัพย 3,541,978,387.34 3,412,097,952.31 

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย

132 รายงานกิจการประจำาปี 2564



ป 2564 ป 2563

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 8 - - 

เงินรับฝาก 9 1,414,607,962.02     1,342,219,487.14   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10 3,082,464.08           833,629.00            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,417,690,426.10 1,343,053,116.14 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 11 11,704,590.00 14,612,612.67 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,704,590.00 14,612,612.67 

รวมหนี้สิน 1,429,395,016.10 1,357,665,728.81 

ทุนของสหกรณ

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ  10.00  บาท) 1,737,225,760.00 1,683,471,640.00

ทุนสํารอง 197,573,747.95 186,296,361.93

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 12 28,258,544.09         31,251,851.07       

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 13 31,343,559.20         40,638,510.30       

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 118,181,760.00       112,773,860.20      

รวมทุนของสหกรณ 2,112,583,371.24 2,054,432,223.50 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 3,541,978,387.34 3,412,097,952.31 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

       วันที่ 13 มกราคม 2565

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินและทุนของสหกรณ

(นายสมโภชน  อัคคะทวีวัฒน)

(นายสมบรูณ  เย็นเอง)

               เลขานุการ

                           ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

                          รองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน
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บาท % บาท %

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 102,483,364.26 63.61   104,552,995.06 64.91  

ดอกเบี้ยรับฝาก 12,233,371.50 7.59    15,845,350.13 9.84    

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 46,389,418.34 28.79   40,663,356.95 25.25  

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 161,106,154.10 100.00 161,061,702.14 100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 27,084,203.95 16.81   29,148,588.10 18.10  

ดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญขี 2,932.35 0.00    -                    -      

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น -                    -      819,757.61 0.51    

      รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 27,087,136.30 16.81 29,968,345.71 18.61

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 134,019,017.80 83.19 131,093,356.43 81.39
บวก รายไดอื่น

คาธรรมเนียมแรกเขา 7,100.00 0.00    12,200.00 0.01    

คาธรรมเนียมแรกเขาสมทบ 6,900.00 0.00    6,300.00 0.00    

คาตอบแทน-ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 269,372.99 0.17    189,720.27 0.12    

รายไดอื่น 7,500.60 0.00    10,100.02 0.01    

รวมรายไดอื่น 290,873.59 0.18 218,320.29 0.14
หัก   คาใชจายดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

เงินเดือนและคาจาง 5,798,148.00 3.60    6,694,268.40 4.16    

คาบําเหน็จเจาหนาที่ 811,380.00 0.50    1,177,000.00 0.73    

เงินชดเชยเจาหนาที่ลาออก 636,000.00 0.39    1,841,002.67 1.14    

คาครองชีพ 84,000.00 0.05    96,000.00 0.06    

คาประกันสังคม 87,507.00 0.05    119,134.00 0.07    

คาสวัสดิการเจาหนาที่ 70,000.00 0.04    80,000.00 0.05    

คาการศึกษาบุตร 88,964.00 0.06    98,340.00 0.06    

คารักษาพยาบาล (ครอบครัว) 206,700.00 0.13    230,935.00 0.14    

คาตรวจสุขภาพประจําป 0.00 -      1,040.00 0.00    

คาลวงเวลา 190,200.00 0.12    134,140.00 0.08    

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 192,622.24 0.12    202,141.84 0.13    

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15 0.17    273,689.15 0.17    

คาดูแลรักษาครุภัณฑ 135,237.47 0.08    59,795.13 0.04    

คาไฟฟา 165,239.44 0.10    160,620.45 0.10    

คาโทรศัพท 46,911.13 0.03    47,646.40 0.03    

คาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 6,165.00 0.00    15,625.00 0.01    

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564

ป 2564 ป 2563

134 รายงานกิจการประจำาปี 2564



สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564

บาท % บาท %

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 0.00 -      1,400,000.00 0.87    

เงินชวยเหลือสมาชิกบรรเทาสถานการณโควิค 19 2,386,000.00 1.48    0.00 -      

คาใชจายดําเนินงานอื่น

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 222,300.00 0.14    177,400.00 0.11    

คารับรอง 22,192.00 0.01    21,925.00 0.01    

คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00 0.09    150,000.00 0.09    

คาใชจายในการประชุมใหญ 1,536,732.00 0.95    3,616,486.00 2.25    

คาไปรษณียากร 137,859.00 0.09    122,273.00 0.08    

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 114,453.81 0.07    56,158.68 0.03    

คาธรรมเนียมธนาคาร 35,820.55 0.02    30,878.00 0.02    

คาบริการรับ - สงเงินสด 116,000.00 0.07    118,750.00 0.07    

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสหกรณ 495,000.00 0.31    462,000.00 0.29    

คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 92,300.00 0.06    76,900.00 0.05    

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00 0.06    90,000.00 0.06    

คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00 0.06    90,000.00 0.06    

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 201,360.00 0.12    91,199.00 0.06    

คาของใชสํานักงาน 244,291.82 0.15    267,421.50 0.17    

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 13,360.00 0.01    42,135.00 0.03    

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 12,097.42 0.01    12,097.42 0.01    

คาอบรมและสัมมนา 7,000.00 0.00    78,838.00 0.05    

คาใชจายศูนยประสานงานฌป. 40,861.00 0.03    45,728.00 0.03    

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย  จํากัด 229,103.36 0.14    301,517.88 0.19    

ผลขาดทุนจากการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย 1,000,000.00 0.62    0.00 -      

คาใชจายอื่น ๆ 98,637.00 0.06    54,731.00 0.03    

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 16,128,131.39 10.01 18,537,816.52 11.51

กําไรสุทธิ 118,181,760.00 73.36 112,773,860.20 70.02

ป 2564 ป 2563
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บาท % บาท %

รายละเอียด 1 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 102,483,364.26 63.61      104,552,995.06 64.93    

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 115,370.72 0.07        247,937.14 0.15     

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น 12,118,000.78 7.52        15,597,412.99 9.69                     

รวมดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก 114,716,735.76 71.21      120,398,345.19 74.77    

รายละเอียด 2 ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 3,745,424.66 2.32        2,628,872.60 1.63     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยคม 176,942.46 0.11        234,641.10 0.15     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปตท. 462,542.47 0.29        200,547.95 0.12     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ช.การชาง 2,321,917.81 1.44        1,915,594.50 1.19     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 2,921,000.00 1.81        3,045,969.84 1.89     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.การบินไทย 0.00 -         36,936.98 0.02     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 3,661,000.00 2.27        3,671,030.14 2.28     

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

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 197,561.65 0.12        155,424.66 0.10     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 1,397,493.15 0.87        1,292,597.25 0.80     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 378,024.65 0.23        388,060.27 0.24     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 1,324,845.76 0.82        1,592,526.55 0.99     

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

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

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

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

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

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 1,639,682.20 1.02        1,516,543.56 0.94     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เบทาโกร 833,500.01 0.52        532,442.47 0.33     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 669,000.00 0.42        670,832.87 0.42     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 3,170,000.00 1.97        3,143,780.83 1.95     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 859,000.00 0.53        444,723.29 0.28     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 1,989,000.00 1.23        1,598,243.83 0.99     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2,228,963.01 1.38        2,083,191.78 1.29     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 1 1,699,239.14 1.05        1,822,315.40 1.13     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บีกริม บีไอพี เพาเวอร 2 1,699,239.14 1.05        1,822,315.40 1.13     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 1,080,000.00 0.67        1,134,082.19 0.70     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ดับปลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 1,330,280.85 0.83        928,249.32 0.58     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ราชธานี ลิสซิ่ง 185,000.00 0.11        124,684.91           0.08     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล 1,495,000.00 0.93        1,097,698.63         0.68     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 495,000.00 0.31        237,328.77           0.15     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 155,000.01 0.10        57,328.77             0.04     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ไออารพีซี 1,269,090.42 0.79        361,775.34           0.22     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ราช กรุป 130,500.00 0.08        20,736.99             0.01     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 175,000.00 0.11        20,616.44             0.01     

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ดัลปลิวเอชเอ ยูทิลิตี้แอนดพาวเวอร 62,157.53 0.04        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บานปู 271,232.88 0.17        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร 105,928.77 0.07        -                      -       

ดอกเบี้ยรับ-หุนกู บมจ.บางจาก คอรเปเรชั่น 35,761.64 0.02        -                      -       

สหกรณออมทรัพยกรมประมง  จํากัด

รายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ป 2564 ป 2563
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บาท % บาท %

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรรัฐบาล 1,721,095.87 1.07        1,049,884.92 0.65     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 713,999.99 0.44        715,956.16 0.44     

ดอกเบี้ยรับ-พันธบัตร(สุขกันเถอะเรา) 0.00 -         27,068.48 0.02     

ผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. 0.00 -         538,726.03 0.33     

ผลตอบแทนจากการถือหุน ชสอ. 1,423,458.25 0.88        1,388,073.05 0.86     

ผลตอบแทนจากการถือหุน บมจ.สหประกันชีวิต 2,236.00 0.00        0.00 -       

ผลตอบแทนจากการถือหุน บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 150,000.00 0.09        0.00 -       

ผลตอบแทนจากการไถถอนหุนกูกอนกําหนด 106,000.00 0.07        0.00 -       

รวมผลตอบแทนจากการลงทุน 46,389,418.34 28.79      40,618,356.95 25.23    

รวมรายไดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 161,106,154.10 100.00    161,016,702.14 100.00 

ป 2564 ป 2563
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ป 2564 ป 2563

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 118,181,760.00    112,773,860.20       

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 192,622.24          202,141.84             

ผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุน 1,229,103.36       301,517.88             

สิทธิการใชประโยชนในอาคารตัดจาย 273,689.15          273,689.15             

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 811,380.00          1,177,000.00           

สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่เพิ่มขึ้น 636,000.00          1,841,002.67           

คาใชจายคางจาย 180,000.00          180,000.00             

รายไดคางรับ (10,417,058.60)     (9,831,666.73)          

คาวัสดุสํานักงานใชไป 29,319.00            25,502.00               

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 111,116,815.15    106,943,047.01       

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน (40,822,755.00)     (95,875,367.00)        

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน 52,956,363.00      103,828,460.00       

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ (813,923,414.26)   (782,504,777.01)       

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ 803,554,972.16    856,220,824.20       

เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น 3,788,142.49       3,084,411.56           

เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน (18,954.00)           (29,319.00)              

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา 100,000.00          -                        

เงินสดรับรายไดคางรับ 9,831,666.73       10,080,974.88         

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาใชจายคางจาย (181,500.00)         (352,298.13)            

เงินรอจายคืน 2,255,864.44       (146,411.28)            

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) (4,118.00)            (16,911.97)              

ภาษีหัก ณ ที่จาย (1,411.36)            1,377.80                 

เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่เกษียณอายุ (3,078,400.00)       -                        

เงินสดจายเงินชดเชย (1,277,002.67)       -                        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 124,296,268.68    201,234,011.06       

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564
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ป 2564 ป 2563

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อพันธบัตรรัฐบาล (30,000,000.00)     (40,000,000.00)        

เงินสดรับจากพันธบัตร ธกส. -                     20,000,000.00         

เงินสดรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินวันออม -                     30,000,000.00         

เงินสดจายซื้อหุนกู (160,000,000.00)   (242,000,000.00)       

เงินสดรับจากหุนกู 83,970,000.00      45,970,000.00         

เงินสดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร -                     -                        

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (120,831.30)         (65,805.00)              

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (106,150,831.30)   (186,095,805.00)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูยืม -                     -

เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม -                     (125,000,000.00)       

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 223,987,632.57    389,638,031.03       

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (151,599,157.69)   (359,675,220.98)       

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00)           (30,000.00)              

เงินสดจายเงินปนผล (76,559,761.00)     (76,313,397.00)        

เงินสดจายเฉลี่ยคืน (15,290,103.75)     (15,806,751.25)        

เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (2,086,316.41)       (2,128,528.00)          

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 98,898,070.00      102,756,460.00       

เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน (45,143,950.00)     (33,751,040.00)        

เงินสดจายสมทบสรางอาคาร -                     (9,200.00)                

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (40,000.00)           (26,000.00)              

เงินสดจายทุนสวัสดิการและครอบครัว (10,483,600.00)     (6,162,300.00)                               

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 21,652,813.72      (126,507,946.20)       

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 39,798,251.10      (111,369,740.14)       

เงินสด ณ วันตนป 464,494,548.22    575,864,288.36       

เงินสด ณ วันสิ้นป 504,292,799.32    464,494,548.22       
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง

- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย

จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม

- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน

สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดง

รายการตางหากในสวนทุนของสหกรณ และจะรับรูรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น

- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน

- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน

- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได 

การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณทุกประเภท  

ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

เงินสด 119.60 444.64

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 23,892.42 23,800.00

ออมทรัพย 79,105,058.77 64,307,800.04

รวม 79,129,070.79 64,332,044.68

3. เงินฝากสหกรณอื่น  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

เงินฝากออมทรัพย-สหกรณภาคีบางเขน 53,212.50 52,055.29

เงินฝากออมทรัพย-ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด 10,516.03 10,448.25

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 165,000,000.00 180,000,000.00

เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

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

เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 210,000,000.00 170,000,000.00

รวม 425,163,728.53 400,162,503.54

- เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทออมทรัพย จํานวน 63,728.53  บาท และเงินฝากประเภทประจํา จํานวน 425,100,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

4. เงินลงทุน  ประกอบดวย

บาท บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. - 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - - 

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

- พันธบัตรรัฐบาล 103,782,000.00 100,000,000.00 71,836,000.00 70,000,000.00

- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 21,474,000.00 20,000,000.00 22,780,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 106,347,500.00 105,000,000.00 96,492,500.00 95,000,000.00

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

- หุนกู บมจ.ปตท. 29,505,000.00 30,000,000.00 5,141,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 92,303,000.00 90,000,000.00 92,518,000.00 90,000,000.00

- หุนกู บมจ.ช.การชาง 60,329,500.00 60,000,000.00 71,180,500.00 70,000,000.00

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

- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 104,604,500.00 100,000,000.00 105,126,000.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 20,807,000.00 20,000,000.00 20,860,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 5,212,500.00 5,000,000.00 5,019,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 53,202,800.00 52,000,000.00 43,067,200.00 42,000,000.00

- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 10,049,000.00 10,000,000.00 10,339,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 15,492,500.00 15,000,000.00 39,779,600.00 38,000,000.00

- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล 5,367,000.00 5,000,000.00 5,361,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 5,206,000.00 5,000,000.00 5,264,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 20,896,000.00 20,000,000.00 21,062,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 51,710,500.00 50,000,000.00 52,684,500.00 50,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 16,986,400.00 17,000,000.00 17,146,200.00 17,000,000.00

- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 49,774,900.00 49,000,000.00 44,498,400.00 44,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบทาโกร 25,308,000.00 25,000,000.00 25,413,000.00 25,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 112,243,400.00 107,000,000.00 112,163,400.00 107,000,000.00

- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,779,000.00 20,000,000.00 20,844,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 25,112,500.00 25,000,000.00 25,386,500.00 25,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 61,485,000.00 60,000,000.00 61,909,500.00 60,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 76,373,000.00 75,000,000.00 67,520,000.00 65,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 1 43,258,899.20 41,792,000.00 48,305,427.60 44,777,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 2 43,045,760.00 41,792,000.00 47,691,982.70 44,777,000.00

- หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 30,267,000.00 30,000,000.00 30,222,000.00 30,000,000.00

- หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 40,183,900.00 39,000,000.00 34,556,300.00 34,000,000.00

- หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล 51,020,000.00 50,000,000.00 51,285,000.00 50,000,000.00

- หุนกู บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 5,073,500.00 5,000,000.00 5,083,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 15,402,000.00 15,000,000.00 15,339,000.00 15,000,000.00

- หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 5,134,000.00 5,000,000.00 5,095,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไออารพีซี 36,491,500.00 35,000,000.00 30,777,000.00 30,000,000.00

- หุนกู บมจ.ราช กรุป 4,996,500.00 5,000,000.00 5,171,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอ 4,984,500.00 5,000,000.00 5,055,000.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้แอนดพาวเวอร 5,019,000.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.บานปู 20,126,000.00 20,000,000.00

หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร 14,479,500.00 15,000,000.00

- หุนกู บมจ.บางจาก คอรปเรชั่น 9,947,000.00 10,000,000.00

รวม 1,438,927,559.20 1,407,584,000.00 1,342,192,510.30 1,301,554,000.00

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 31,343,559.20 40,638,510.30

รวม 1,438,927,559.20 1,342,192,510.30

หัก คาเผื่อการดอยคาหุน บมจ.การบินไทย 1,000,000.00

รวมเงินลงทุน 1,437,927,559.20 1,342,192,510.30

ป  2564 ป  2563
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

4. เงินลงทุน  ประกอบดวย

บาท บาท
มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. - 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - - 

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด

- พันธบัตรรัฐบาล 103,782,000.00 100,000,000.00 71,836,000.00 70,000,000.00

- พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 21,474,000.00 20,000,000.00 22,780,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพี ออลล 106,347,500.00 105,000,000.00 96,492,500.00 95,000,000.00

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

- หุนกู บมจ.ปตท. 29,505,000.00 30,000,000.00 5,141,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 92,303,000.00 90,000,000.00 92,518,000.00 90,000,000.00

- หุนกู บมจ.ช.การชาง 60,329,500.00 60,000,000.00 71,180,500.00 70,000,000.00

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

- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย 104,604,500.00 100,000,000.00 105,126,000.00 100,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 20,807,000.00 20,000,000.00 20,860,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 5,212,500.00 5,000,000.00 5,019,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 53,202,800.00 52,000,000.00 43,067,200.00 42,000,000.00

- หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 10,049,000.00 10,000,000.00 10,339,000.00 10,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร 15,492,500.00 15,000,000.00 39,779,600.00 38,000,000.00

- หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล 5,367,000.00 5,000,000.00 5,361,500.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป 5,206,000.00 5,000,000.00 5,264,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 20,896,000.00 20,000,000.00 21,062,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอร 51,710,500.00 50,000,000.00 52,684,500.00 50,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด 16,986,400.00 17,000,000.00 17,146,200.00 17,000,000.00

- หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 49,774,900.00 49,000,000.00 44,498,400.00 44,000,000.00

- หุนกู บมจ.เบทาโกร 25,308,000.00 25,000,000.00 25,413,000.00 25,000,000.00

- หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย 112,243,400.00 107,000,000.00 112,163,400.00 107,000,000.00

- หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 20,779,000.00 20,000,000.00 20,844,000.00 20,000,000.00

- หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน 25,112,500.00 25,000,000.00 25,386,500.00 25,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 61,485,000.00 60,000,000.00 61,909,500.00 60,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 76,373,000.00 75,000,000.00 67,520,000.00 65,000,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 1 43,258,899.20 41,792,000.00 48,305,427.60 44,777,000.00

- หุนกู บมจ.บีกริม บีพีไอ เพาเวอร 2 43,045,760.00 41,792,000.00 47,691,982.70 44,777,000.00

- หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 30,267,000.00 30,000,000.00 30,222,000.00 30,000,000.00

- หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปเรชั่น 40,183,900.00 39,000,000.00 34,556,300.00 34,000,000.00

- หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล 51,020,000.00 50,000,000.00 51,285,000.00 50,000,000.00

- หุนกู บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง 5,073,500.00 5,000,000.00 5,083,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ 15,402,000.00 15,000,000.00 15,339,000.00 15,000,000.00

- หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 5,134,000.00 5,000,000.00 5,095,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.ไออารพีซี 36,491,500.00 35,000,000.00 30,777,000.00 30,000,000.00

- หุนกู บมจ.ราช กรุป 4,996,500.00 5,000,000.00 5,171,000.00 5,000,000.00

- หุนกู บมจ.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอ 4,984,500.00 5,000,000.00 5,055,000.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้แอนดพาวเวอร 5,019,000.00 5,000,000.00

หุนกู บมจ.บานปู 20,126,000.00 20,000,000.00

หุนกู บมจ.ซีเค พาวเวอร 14,479,500.00 15,000,000.00

- หุนกู บมจ.บางจาก คอรปเรชั่น 9,947,000.00 10,000,000.00

รวม 1,438,927,559.20 1,407,584,000.00 1,342,192,510.30 1,301,554,000.00

บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 31,343,559.20 40,638,510.30

รวม 1,438,927,559.20 1,342,192,510.30

หัก คาเผื่อการดอยคาหุน บมจ.การบินไทย 1,000,000.00

รวมเงินลงทุน 1,437,927,559.20 1,342,192,510.30

ป  2564 ป  2563
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย

มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว (ตอ)

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

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

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 100,000.00 100,000.00

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

- หุน บมจ.สหประกันชีวิต 200,000.00 200,000.00

รวม 27,418,500.00 27,418,500.00

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 665,063.18 435,959.82

รวม 26,753,436.82 26,982,540.18

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,464,680,996.02 1,369,175,050.48

รวมเงินลงทุน 1,464,680,996.02 1,369,175,050.48

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

หุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด จํานวน 336,013.82  บาท

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

มีนาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด มีผลขาดทุนประจําป จํานวน 171,787,023.75 บาท รวมมีผลขาดทุนสะสม

423,756,887.69 บาท ไดคํานวณมูลคาเงินคาหุนที่จะจายคืนใหแกสมาชิกปรากฏวามูลคาหุนมีมูลคา  434,990.82  บาท ดังนั้นสหกรณฯ จึงตอง

จึงตองตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาตามขางตน

ขอผูกพัน

1) หุนกูที่ระบุวาผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนครบกําหนดไถถอนได

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

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

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

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

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

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

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

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

2) หุนกูที่กําหนดการทยอยคืนเงินตนเปนรายปจนครบอายุ

1. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 1 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 41,792  ลานบาท

2. หุนกู บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร 2 ออกวันที่ 31 พ.ค. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ครบกําหนดป 2576 จํานวน 41.792 ลานบาท

3) เงินลงทุน จํานวน 476.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 8.00 ลานบาท และวงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน-

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

1. หุนกู บมจ.BAM จํานวน  14.00 ลานบาท 10. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  จํานวน 5.00 ลานบาท  

2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 40.00 ลานบาท 11. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส  จํานวน 50.00 ลานบาท  

3. หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอ  จํานวน 50.00 ลานบาท 12. หุนกู บมจ.เบทาโก  จํานวน 10.00 ลานบาท  

4. หุนกู บมจ.CK.  จํานวน 10.00 บาท 13. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  จํานวน 102.00 ลานบาท  

5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 10.00 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 10.00 ลานบาท  

6. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวน 50.00 ลานบาท  15. หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชัน  จํานวน 10.00 ลานบาท  

7. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง  จํานวน 20.00 ลานบาท  16. พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 20.00 ลานบาท

8. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  จํานวน 20.00 ลานบาท  

9. หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํานวน 25.00 ลานบาท  

ป  2564 ป  2563

บาท บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

4. เงินลงทุน (ตอ)  ประกอบดวย
  ขอผูกพัน (ตอ)

4) เงินลงทุน จํานวน 397.00 ลานบาท สหกรณนําไปค้ําประกันวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

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

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

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

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

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

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

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

8. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน 10.00 ลานบาท 

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

การจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A- ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือการลงทุน

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

5. เงินใหกูยืม  ประกอบดวย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 10,822,274.00 0.00 22,955,882.00 0.00

ลูกหนี้เงินกูกรณีพิเศษ 69,120.00 19,230.00 565,930.00 306,610.00

ลูกหนี้เงินกูสามัญ 258,050,868.75 1,228,672,976.88 248,022,570.25 1,279,137,639.79

ลูกหนี้เงินกูออมสิน 4,439,724.80 51,485,625.67 495,632.25 6,342,830.48

ลูกหนี้พนสภาพ 433,584.74 3,370,977.86 968,838.37 4,121,757.95

เงินใหกูยืม - สุทธิ 273,815,572.29 1,283,548,810.41 273,008,852.87 1,289,908,838.22

ในระหวางปคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2564  ไดมีมติใหความชวยเหลือตามมาตรการบรรเทา-

ความเดือดรอนอันเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดโรค โควิด-19  ดังนี้

- พักชําระหนี้เงินกูสามัญ พักชําระเฉพาะตนเงิน  สามารถพักชําระหนี้ ได 3 เดือน  ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม  ถึง วันที่ 31 ตุลาคม  2564

มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 572  ราย

6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ 18,954.00 29,319.00

ดอกเบี้ยพันธบัตรคางรับ 422,350.68 325,627.39

ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ 394,084.93 578,060.54

ดอกเบี้ยหุนกูคางรับ 9,600,622.99 8,927,978.80

คาใชจายในการเลือกตั้งจายลวงหนา - 100,000.00

รวม 10,436,012.60 9,960,985.73

7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

สิทธิประโยชนในอาคารระหวางกอสราง -                      -                      

สิทธิประโยชนในอาคาร 4,652,715.55         4,926,404.70         

รวม 4,652,715.55         4,926,404.70         

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

บาท

ป  2563ป  2564

บาท
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น    ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) -                      -

- ตั๋วสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) -                      -

รวม -                      -                      

ในป 2564

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

โดยมีเงินลงทุน ตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ไมมียอดคงเหลือ

2) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) วงเงิน 492.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน 

จํานวนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม 446.00 ลานบาท ประกอบดวย

1. หุนกู บมจ.SCG.  จํานวน 100.00 ลานบาท 12. หุนกู บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป  จํานวน 5.00 ลานบาท

2. หุนกู บมจ.ซีพี ออลล  จํานวน  40.00 ลานบาท 13. หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส  จํานวน 45.00 ลานบาท 

3. หุนกู บมจ.CK จํานวน 10.00 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย  จํานวน 3.80 ลานบาท 

4. หุนกู บมจ.ปตท.  จํานวน 4.75 ลานบาท 15. หุนกู บมจ.เบทาโกร  จํานวน 10.00 ลานบาท

5. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  จํานวน 10.00 ลานบาท 16. หุนกู บมจ.ปูนซีเมนตไทย  จํานวน 100.00 ลานบาท 

6. หุนกู บมจ.ปูนซเมนต  จํานวน 10.00 ลานบาท 17. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ  จํานวน 15.00 ลานบาท  

7. หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย  จํานวน 50.00 ลานบาท 18. หุนกู บมจ.ช.การชาง  จํานวน 27.00 ลานบาท

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

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

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

11 .หุนกู บมจ.BAM  จํานวน  14.000 ลานบาท 22. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํานวน 15.00 ลานบาท

3) สหกรณมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  วงเงิน 70.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

MMR ตอป  โดยมีเงินลงทุนตามหมายเหตุ 4 เปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มียอดคงเหลือ 321.5 ลานบาท ประกอบดวย

จํานวนเงินกูยืมระยะสั้นที่เบิกใชไดตามเงินลงทุนที่นําไปเปนหลักประกัน จํานวนรวม  404.00 ลานบาท ประกอบดวย

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

2. หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ  จํานวน 20.00 ลานบาท 10. หุนกู บมจ.ไทยเบพเวอเรจ  จํานวน  15.00 ลานบาท

3. หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑ  จํานวนเงิน 80.00 ลานบาท 11. หุนกู บมจ.ช.การชาง จํานวน 15.00 ลานบาท   

4. หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร  จํานวน 15.00 ลานบาท 12. หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 30.00 ลานบาท   

5. หุนกู บมจ.ดับบลิวเอชเอ   จํานวน 19.00 ลานบาท 13. หุนกู บมจ.พีทีที โกบอล จํานวน 50.00 ลานบาท   

6. หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพฯ   จํานวน 40.00 ลานบาท 14. หุนกู บมจ.ปูนซีเหมต จํานวน 5.00 ลานบาท   

7. หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟา  จํานวน 10.00 ลานบาท 15. หุนกู บมจ.ปตท. จํานวน 30.00 ลานบาท   

8. หุนกู บมจ.ซพีออลล  จํานวน 10.00 ลานบาท 16. หุนกู บมจ.น้ําตาลมิตรผล จํานวน 5.00 ลานบาท   

9. เงินรับฝาก   ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย 91,665,569.30 84,823,787.57

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,322,866,324.12 1,257,321,304.86

รวม 1,414,531,893.42 1,342,145,092.43

เงินรับฝาก - สหกรณอื่น

เงินรับฝากออมทรัพย 76,068.60 74,394.71

รวมเงินรับฝาก 1,414,607,962.02 1,342,219,487.14
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สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

เงินปนผลคางจาย 1,553.50 1,553.50

เงินรอจายคืน 2,831,650.29 575,785.85

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 15,949.86 17,361.22

เงินประกันสังคมคางจาย 10,500.00 12,000.00

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 90,000.00 90,000.00

คาตรวจสอบกิจการคางจาย 90,000.00 90,000.00

เงินประกันชีวิต (เงินกูสามัญ) 42,810.43 46,928.43

รวม 3,082,464.08 833,629.00

11. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 10,504,590.00 12,771,610.00 

สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่ 1,200,000.00 1,841,002.67 

รวม 11,704,590.00 14,612,612.67

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 10,585,473.19 13,558,780.17

ทุนสาธารณประโยชน 5,939,071.25 5,969,071.25

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 8,316,982.65 8,306,982.65

ทุนสมทบสรางอาคารสํานักงาน 3,417,017.00 3,417,017.00

รวม 28,258,544.09 31,251,851.07

13. กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ป 2564 ป 2563

บาท บาท

ยอดยกมาตนงวด 40,638,510.30 50,228,375.20

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด (9,294,951.10) (9,589,864.90)

ยอดคงเหลือปลายงวด 31,343,559.20 40,638,510.30

14.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

สหกรณไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

ไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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4.2 อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2564
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	 	 	 	 4.2	พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2564

 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564

 เป็นเงิน 118,181,760.00 บำท (หนึง่ร้อยสบิแปดล้ำนหนึง่แสนแปดหมืน่หนึง่พนัเจด็ร้อยหกสบิบำทถ้วน) 

 และจัดสรรก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปี 2564 ดังนี้

รายการ 2564 2563

1. ทนุส�ำรอง 

 (ไม่น้อยกว่ำ 10% ของก�ำไรสุทธิ)

 16,737,294.91 14.16  11,277,386.02  10.00 

2. ค่ำบ�ำรุงสันนิบำต 

(1% ของก�ำไรสทุธ ิแต่ไม่เกนิ 30,000 บำท)

 30,000.00 0.03   30,000.00  0.03 

3. เงินปันผล 4.25 71,604,128.75 60.59 4.70  76,559,761.00  67.89 

4. เงินเฉลี่ยคืน 15.50 15,787,206.25 13.36 14.75  15,290,103.75  13.56 

5. โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 

(ไม่เกิน 10% ของก�ำไรสุทธิ)

 2,144,954.09 1.81  2,086,316.41  1.85 

6. เงินทุนรักษำระดับอตัรำเงินปันผล

(ไม่เกิน 2 % ของหุ้นที่สหกรณ์มีอยู่

 เมื่อวันส้ินปี)

 10,000.00 0.01   10,000.00  0.01 

7. ทุนสำธำรณประโยชน์

(ไม่เกิน 10% ของก�ำไรสุทธิ)

 50,000.00 0.04   10,000.00  0.01 

8. สวัสดิกำรสมำชิกและครอบครัว

(ไม่เกิน 10% ของก�ำไรสุทธิ)

 11,818,176.00 10.00   7,510,293.02  6.65 

รวม  118,181,760.00 100.00  112,773,860.20 100.00

    จึงเสนอทีป่ระชุมใหญ่เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรสุทธปิระจ�ำปี 2564

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................

 
 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2561 – 2564 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 102,483,364.26 104,552,995.06 114,042,429.00 120,996,896.19 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 58,622,789.84 56,508,707.08 56,815,841.06 49,257,385.59 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 14,000.00 18,500.00 18,500.00 23,700.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 276,873.59 199,820.29 189,201.35 322,816.58 

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

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 43,215,267.69 48,506,162.23 60,028,367.99 61,063,096.80 

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

แสดงการจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจําป 2564 
 

 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําป 2564 ดังนี้ 
1. จัดสรรเปนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนใหสมาชิก   87,390,278.26  บาท 
2. จัดสรรโบนัสใหกรรมการและเจาหนาท่ี        2,144,954.09  บาท 
3. จัดสรรเพื่อความมั่นคงของสหกรณและสมาชิกใชประโยชนรวมกัน 28,646,527.66  บาท 
      รวมเปนเงิน         118,181,760.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2561 – 2564 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 102,483,364.26 104,552,995.06 114,042,429.00 120,996,896.19 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 58,622,789.84 56,508,707.08 56,815,841.06 49,257,385.59 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 14,000.00 18,500.00 18,500.00 23,700.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 276,873.59 199,820.29 189,201.35 322,816.58 

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

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 43,215,267.69 48,506,162.23 60,028,367.99 61,063,096.80 

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

แสดงการจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจําป 2564 
 

 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําป 2564 ดังนี้ 
1. จัดสรรเปนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนใหสมาชิก   87,390,278.26  บาท 
2. จัดสรรโบนัสใหกรรมการและเจาหนาท่ี        2,144,954.09  บาท 
3. จัดสรรเพื่อความมั่นคงของสหกรณและสมาชิกใชประโยชนรวมกัน 28,646,527.66  บาท 
      รวมเปนเงิน         118,181,760.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ข. ผลการดําเนินงานของสหกรณ และกําไรสุทธิป 2561 – 2564 

ลําดับ ท่ีมาของรายได ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561 

1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 102,483,364.26 104,552,995.06 114,042,429.00 120,996,896.19 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและเงินลงทุน 58,622,789.84 56,508,707.08 56,815,841.06 49,257,385.59 

3 คาธรรมเนยีมแรกเขา 14,000.00 18,500.00 18,500.00 23,700.00 

4 รายไดอ่ืน ๆ 276,873.59 199,820.29 189,201.35 322,816.58 

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

5 หัก คาใชจายในการดาํเนินงาน 43,215,267.69 48,506,162.23 60,028,367.99 61,063,096.80 

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

แสดงการจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจําป 2564 
 

 สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด จัดสรรกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําป 2564 ดังนี้ 
1. จัดสรรเปนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนใหสมาชิก   87,390,278.26  บาท 
2. จัดสรรโบนัสใหกรรมการและเจาหนาท่ี        2,144,954.09  บาท 
3. จัดสรรเพื่อความมั่นคงของสหกรณและสมาชิกใชประโยชนรวมกัน 28,646,527.66  บาท 
      รวมเปนเงิน         118,181,760.00 บาท 
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4.3 อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได้ 

รายจ่ายในการดำาเนินการประจำาปี 2565
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                                                     4.3  แผนงานและงบประมาณการรายไดรายจาย ประจําป 2565

แผนงาน

แผนงาน ผลงาน ป 2565

1.  ทุนเรือนหุน 1,700,000,000.00  1,737,225,760.00 1,800,000,000.00   

2.  เงินรับฝากจากสมาชิก 1,400,000,000.00  1,414,531,893.42 1,500,000,000.00   

3 . เงินใหกูแกสมาชิก 1,600,000,000.00  1,557,364,382.70 1,600,000,000.00   

4.  การลงทุน/ เงินฝาก 1,700,000,000.00  1,832,747,728.53 1,850,000,000.00   

ป 2565

แผน ผล แผน

1. ประมาณการรายได

1. ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 110,000,000.00     102,483,364.26   105,500,000.00       - จากเงินใหสมาชิกกู

2. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก- ธนาคาร 300,000.00          120,517.67         160,000.00            - ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

                           - สหกรณอื่น 15,991,500.00      12,112,853.83     14,000,000.00          และดอกเบี้ยเงินฝากสกหรณอื่น

3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 40,000,000.00      46,389,418.34     49,535,000.00        - จากพันธบัตร ,หุนกู การถือหุน

4. คาธรรมเนียมแรกเขา 20,000.00            14,000.00           20,000.00              - สมาชิกและสมาชิกสมทบเขาใหม

5. รายไดอื่นๆ 17,000.00            7,500.60            15,000.00              - รายไดคาปรับ ฯลฯ

6. ผลตอบแทนสวัสดิการ ฌป. 200,000.00          269,372.99         300,000.00            - เปนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณฯ

รวมรายได 166,528,500.00   161,397,027.69  169,530,000.00    

2. ประมาณการรายจาย

1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 32,000,000.00      27,084,203.95     32,110,000.00       

2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 5,000,000.00        2,932.35            5,000,000.00         

3. คาใชจายในการบริหาร 18,008,500.00      13,730,033.97     16,500,000.00       

4. เงินชวยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 1,500,000.00        - 1,500,000.00         

5. เงินชวยเหลือสมาชิกบรรเทาโควิค 19 2,386,000.00       2,400,000.00         

6. คาประกันอัคคีภัย 20,000.00            12,097.42           20,000.00             

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

กําไรสุทธิประมาณ 110,000,000.00   118,181,760.00  112,000,000.00    

                              

                                      จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม                       ...............................................................................................................................................

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2565

รายการ
ป 2564

หมายเหตุ

ประมาณการรายได -  รายจาย ประจําป 2565

รายการ
ป 2564

หมายเหตุ
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ขอตั้งป 2564 จายจริงป 2564 ขอตั้งป 2565 เหตุผลและความจําเปน

1 เงินเดือนและคาจาง

1.1 เงินเดือนและคาจาง 6,000,000.00     5,882,148.00    6,000,000.00    - เงินเดือนเจาหนาที่ 13 คน , จางเจาหนาที่เพิ่ม 2 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

   คาครองชีพเจาหนาที่ 15 คน

1.2 เงินชดเชยคาจาง 600,000.00        636,000.00      670,000.00       - เงินชดเชยคาจางเงินเดือนตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ

1.3 คาประกันสังคม 150,000.00        87,507.00        150,000.00       - เงินประกันสังคมของเจาหนาที่ 15 คน  ตาม พรบ.แรงงานและ

   สวัสดิการประกันสังคม 5% แตไมนอยกวา 0.5 ของเงินคาจางทั้งป

1.4 คาบําเหน็จเจาหนาที่ 900,000.00        811,380.00      900,000.00       - เปนเงินบําเหน็จของเจาหนาที่กรณีเกษียณอายุงาน 1 คน

รวม 7,650,000.00   7,417,035.00  7,720,000.00 

2 คาตอบแทน

2.1 คาใชจายในการประชุมใหญ 3,800,000.00     1,536,732.00    2,000,000.00    -  เขาบัญชีเงินฝากสมาชิกคนละ 300 บาท ทั่วประเทศ

และประชุมวิสามัญ  - คาน้ําดื่ม , คาพิมพหนังสือรายงานกิจการประจําป และคาใชจายอื่นๆ

2.2 เงินชวยเหลือสถานการณโควิด 19 2,386,000.00    2,400,000.00    -  เงินชวยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในสถานการณการระบาด

    เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19)

2.3 คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00        150,000.00      50,000.00        -  คาจางเจาหนาที่จัดการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ

    และผูตรวจสอบกิจการ

2.4 คารับรอง 56,000.00         22,192.00        42,750.00        - คารับรองแขกของสหกรณและคารับรองการประชุมของคณะกรรมการ และอื่นๆ

2.5 คาตอบแทนผูชวยเหลือ 90,000.00         92,300.00        90,000.00        -  คาตอบแทนผูชวยเหลือกิจการของสหกรณดานตางๆ 

งานสหกรณ  -  คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่หักเงินสงสหกรณ ฯ

2.6 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 522,000.00        495,000.00      500,000.00       - 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 รวมทั้งปฏิบัติงานมอบหมาย

    ใหรับผิดชอบ   1,500 บาท/เดือน

4 .เจาหนาที่ทําความสะอาด 1 คน เดือนละ 10,000 บาท

2.7 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 260,000.00        222,300.00      230,000.00       - ประธานคณะกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาสหกรณฯ,

   ผูเขารวมประชุมตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือสงเชิญประจําเดือนและอื่นๆ

   จํานวน 700 บาท/ครั้ง

2.8 คาลวงเวลา 220,000.00        190,200.00      220,000.00       - เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาและนอกเวลาของเจาหนาที่สหกรณ และ

   เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อใหงานสหกรณบรรลุตามเปาหมาย

2.9 คาการศึกษาบุตร 100,000.00        88,964.00        100,000.00       - คาเลาเรียนบุตรของเจาหนาที่ 4 คน ตามระเบียบสหกรณฯ

2.10 คาสวัสดิการเจาหนาที่ 70,000.00         70,000.00        75,000.00        - คาเครื่องแบบเจาหนาที่   จํานวน 15 คน

2.11 คาตรวจสุขภาพประจําป 10,500.00         11,250.00        - คาตรวจสุขภาพเจาหนาที่ 15  คน ๆ ละ 750 บาท

2.12 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่ 280,000.00        206,700.00      300,000.00       - คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวของเจาหนาที่ 15 คน ตามระเบียบ

และครอบครัว    สหกรณฯ ไมเกินคนละ 20,000 บาท/ป หรือประกันสุขภาพ

2.13 คาตรวจสอบบัญชี 90,000.00         90,000.00        95,000.00        - คาจางผูสอบบัญชีอนุญาตเพื่อสอบบัญชีของสหกรณ

2.14 คาตรวจสอบกิจการ 90,000.00         90,000.00        90,000.00        - คาตอบแทนใหผูตรวจสอบกิจการซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหทําหนาที่

   ตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ

รวม 5,738,500.00    5,640,388.00   6,204,000.00  

หมวดรายจาย
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3 คาใชสอย

3.1 คาธรรมเนียมธนาคาร 160,000.00        151,820.55      160,000.00       - เพื่อจายคา ON-LINE สงเงินคาหุน-คางวด  ประจําเดือน

 - คาบริการรับ - สงเงินสดจากธนาคาร

 - คาธรรมเนียมใชระบบบริหารการเงินครบวงจร  (ATM)

3.2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 80,000.00         114,453.81      120,000.00       - เพื่อจายสําหรับถายเอกสารใชในงานสหกรณ

3.3 คาไปรษณียากร 120,000.00        137,859.00      150,000.00       - เพื่อนําสงเอกสารสหกรณใหแกสมาชิกทั่วประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3.4 คาดูแลรักษาครุภัณฑ 130,000.00        135,237.47      140,000.00       -  เพื่อจายเปนคาดูแลและพัฒนาโปรแกรมสหกรณ  โปรแกรม Internet  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา Printeronix  P 5210  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องพิมพ  Passbook  

 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร

 -  เพื่อจายเปนคาดูแล PC  และโปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 18 เครื่อง

    Printer 7 เครื่อง และ Server 1เครื่อง

3.5 คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000.00         6,165.00          50,000.00        - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ

และสิ่งกอสราง  - เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสราง

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบและซอมแซมคอมพิวเตอร และระบบสายโทรศัพท

 - เพื่อจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมและติดตั้งระบบไฟฟา

3.6 คาอบรมและสัมมนา 350,000.00        7,000.00          200,000.00       - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาที่พัก คาอาหาร และอื่นๆ ในการอบรมสัมมนากรรมการ

   เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ และการสัมมนากลุมภาคีสหกรณบางเขน และโครงการ

   สัมมนารวมกับสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.7 คาเบี้ยเลี้ยง  คาที่พัก 150,000.00        13,360.00        100,000.00       -  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก คายานพาหนะ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

คายานพาหนะ     กรรมการ, ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ประธานอนุกรรมการรวม 3 คณะ

    เจาหนาที่สหกรณ และผูที่ไดรับแตงตั้งใหไปรวมประชุมอบรมสัมมนา หรือปฏิบัติงาน

    ของสหกรณ ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

3.8  เงินชวยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต 1,500,000.00     - 1,500,000.00    -  เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก แทนการประกันชีวิตกลุม

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

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

   เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  คาจางที่ปรึกษาทางกฏหมาย

3.11 คาใชจายอื่นๆ 150,000.00        98,637.00        150,000.00       -  เพื่อจายเปนคาทําบุญสํานักงานใหม คาวารสาร  หนังสือพิมพ  น้ําดื่ม

    สุขภัณฑทําความสะอาด และของใชอื่นๆ

3.12 คาใชจายศูนยประสานงาน ฌป. 50,000.00         40,861.00        50,000.00        -  เปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงานฯ ตามระเบียบที่กําหนด

รวม 2,860,000.00    717,491.25      2,740,000.00  

4 คาวัสดุ                                  

4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000.00        192,622.24      250,000.00       - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพตางๆ ไดแก ใบเสร็จพิเศษ  กระดาษสําหรับใชกับ

   เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษถายเอกสาร กระดาษตอเนื่องและอื่นๆ

4.2 คาของใชสํานักงาน 300,000.00        244,291.82      300,000.00       - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก  แฟมเอกสาร ปากกา  ดินสอ  ผาหมึกคอมพิวเตอร

   อุปกรณคอมพิวเตอรและซื้อวัสดุหรือของใชอื่นๆในสํานักงาน

รวม 550,000.00      436,914.06     550,000.00    

งบประมาณการรายจายในการดําเนินการประจําป 2565
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5 คาสาธารณูปโภค

5.1 คาไฟฟา 200,000.00        165,239.44      200,000.00       - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาใชในสหกรณ

5.2 คาโทรศัพท 50,000.00         46,911.13        50,000.00        - เพื่อจายเปนคาใชจายบริการโทรศัพท    คาโทรสารใชในสหกรณ

รวม 250,000.00       212,150.57      250,000.00     

6 จายดอกเบี้ยจาย

6.1 จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 32,000,000.00    27,084,203.95    32,110,000.00  -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย และบัญชีออมทรัพยพิเศษ

6.2 จายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น 5,000,000.00     2,932.35           5,000,000.00    -  เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกู (P/N) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย

ผลขาดทุนจาการปรับมูลคาหุน 229,103.36        300,000.00       -  ตามผลดําเนินงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจ จํากัด

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยธนกิจ จํากัด 

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

บมจ.การบินไทย

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

7 -               

7.1 คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร 2,000,000.00     120,831.30      2,476,000.00    - คาพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ เปนจํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท

 - เครื่องพิมพความเร็วสูง  1 เครื่อง เปนจํานวนเงิน 450,000.00 บาท

 - ซื้อโตะทํางาน 1 ชุด พรอมเกาอี้ 3 ตัว เปนจํานวนเงิน 20,000.00 บาท

 - ซื้อตูใสเอกสาร 2 ชุด  เปนจํานวนเงิน 6,000.00 บาท

รวม 2,000,000.00    120,831.30      2,476,000.00  

8 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

8.1 คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน 200,000.00        201,360.00      200,000.00       - เปนคาเสื่อมครุภัณฑในทางบัญชี

8.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 280,000.00        273,689.15      280,000.00      

รอตัดบัญชี

รวม 480,000.00       475,049.15      480,000.00     

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

หมายเหต ุ          รายจายทุกหมวดขออนุมัติถัวจายไดระหวางหมวดตามความจําเปน  ยกเวนหมวดครุภัณฑ

                                  

 

คาครุภัณฑและทรัพยสินถาวร
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เรื่องเพื่อพิจารณา

4.4 อนุมัติการกำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ

กู้ยืม หรือคำ้าประกัน ประจำาปี 2565
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 4.4 พิจารณาอนุมตัิการกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ 
คํ้าประกันประจําป 2565 
ผูจัดการ 
   ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564   
ไดกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2564 ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท      
(หน่ึงพันลานบาทถวน) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และสหกรณฯ ไดใช
วงเงินกูยืมเต็มจํานวน 
   ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 17  กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนด
วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปหนึ่งๆไว ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่ง
กําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 41 ประจําป 2564 ไดพิจารณา
เห็นวา เพื่อใหวงเงินกูยืมมีความเหมาะสมกับการบริหารสภาพคลอง จึงควรพิจารณากําหนดวงเงิน
ท่ีสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับป 2565  ไวไมเกิน 1,500 ลานบาท (หนึ่งพันหารอยลานบาทถวน) 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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เรื่องเพื่อพิจารณา

4.5 พิจารณาหลักการให้สหกรณ์นำาเงินไปฝาก

หรือลงทุนอย่างอื่น
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4.5 พิจารณาอนุมตัิหลกัการใหสหกรณนําเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น 
ผูจัดการ ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดออกประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2563                     
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563  โดยใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
เร่ืองขอกําหนด การฝาก หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
และใหถือปฏิบัติตามประกาศ ฉบับใหมเพ่ือใหการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวก โดย
ใชดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  ใหการลงทุนของสหกรณ เปนไปดวยความรอบคอบมี
ความเส่ียงนอยท่ีสุด ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณไววา 

ขอ 2. ในประกาศนี้ 
 “ธนาคาร”  หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักรไทย 
 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู  
 “หุนกู” หมายความวา หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดวยสิทธิ ท้ังนี้ไม

รวมถึงหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกําหนดอายุไถถอน 
ขอ 3.  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผู รับรอง  สลักหลังหรือตั๋วอาวัล หรือ               

ตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย 
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540   และตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ 
A - ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกูท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A – ขึ้นไป จาก
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

 

หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A  
_ ขึ้นไป จาก
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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 17 พฤศจิกายน 2563 ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  สหกรณฯ มีทุนสํารองคงเหลือ 186,296,361.93 บาท 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564  สหกรณฯ มีเงินทุนสํารองคงเหลือ 197,573,747.95  บาท                                                 
เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,277,386.07  บาท 
   คณะกรรมการดําเนินการ จึงเห็นสมควรขออนุมัติท่ีประชุมใหญใหนําเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท้ังรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามขอ 3 (7)  ภายในวงเงิน              
ไมเกิน 180.0 ลานบาท  สําหรับการฝากเงินหรือลงทุนอยางอื่นตามขอ 3 (1) – (6) ดําเนินการฝาก
หรือลงทุนไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
  ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เฉพาะการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ 3 (7) จึงขออนุมัติท่ีประชุมใหญให
คณะกรรมการดําเนินการสามารถฝากหรือลงทุนไดภายใตเง่ือนไขตามประกาศดังกลาวตอไป 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  .............................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.6 นโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ์

ประจำาปี 2565
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4.6 นโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ ประจําป 2565 
ดวยกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ขอ 7 สหกรณท่ีมีสัดสวนการ
ลงทุนมากกวารอยละย่ีสิบของทุนเรือนหุน และทุนสํารอง หรือเงินลงทุนมากกวาหนึ่งพันลานบาท 
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ แตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทํานโยบายและ
แผนการลงทุนเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังดูแล
และจัดการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกลาว 
  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 41 คร้ังท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 24 
ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนการลงทุนของสหกรณ ประจําป 2565 
ตามกรอบแนวทางการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ตามท่ีคณะอนุกรรมการ            
การลงทุนเสนอ 
  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปกฎกระทรวงดังกลาว สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด                       
จึงไดจัดทํานโยบาย และแผนการลงทุนของสหกรณประจําป 2565 ตามกรอบแนวทางการลงทุนของ
สหกรณ (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 

 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  .............................................................................................................................. 
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  กรอบและแนวทางการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ป 2565 
 สหกรณออมทรัพยกรมประมงเปนสหกรณออมทรัพยท่ีเกิดจากการรวมตัวของพนักงาน 

เจาหนาท่ี และขาราชการกรมประมงเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันดานการเงิน อํานวยความสะดวกในการ
ทํางานเพ่ือปฏิบัติราชการในชวงตนปงบประมาณ ซึ่งในขณะนั้นการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม
รวดเร็วและทันสมัยเหมือนในปจจุบัน สมาชิกของสหกรณสวนใหญมุงเนนการกูยืมเงินจากสหกรณ
มากกวาการออม สหกรณออมทรัพยกรมประมง เมื่อเริ่มกอตั้งในระยะแรกจึงมีปญหาการขาดสภาพ
คลอง เงินสดหมุนเวียนมีไมมากพอกับความตองการของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการฯ ในขณะนั้น
จึงมีความจําเปนในการระดมทุนของสหกรณดวยการเปดใหมีการซื้อหุนเปนกรณีพิเศษในชวงเวลาตางๆ 
รวมท้ังการระดมเงนิฝากจากสมาชิก และจัดหาเงินจากภายนอกมาเพ่ือใหสมาชิกกูยืมหรืออาจชะลอการ
กูของสมาชิกบางเปนระยะ ตามสภาพของกระแสเงินสดท่ีจะมีในขณะนั้น 

 ในระยะตอมา สหกรณไดรับความไววางใจจากขาราชการกรมประมงมากขึ้นจึงไดเขารวม
เปนสมาชิกนําเงินมาฝากและสงหุนมากขึ้นทําใหสภาพคลองของสหกรณดีมากขึ้น สามารถบริการใหการ
กูยืมแกสมาชิกไดอยางรวดเร็ว สมาชิกสวนหนึ่งไดเนนการเก็บออม มีการออมหุนและเงินฝากเพ่ิมมากขึ้น 
แตอยางไรก็ตามในภาพรวมของสมาชิกยังมีการกูเงินท้ังกูเพ่ือการบริโภคและกูเพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิต
ระยะยาว ทําใหจํานวนเงินใหกูยืมของสหกรณแกสมาชิกยังคงมีสูงกวาเงินคาหุนและเงินรับฝาก 

 ในปพ.ศ. 2551 สหกรณฯไดเริ่มประสบปญหาใหมนั่นคือ ปญหาสภาพคลองท่ีสูงเกิน
มากกลาวคือ มีเงินฝากรวมกับเงินคาหุนของสมาชิกสูงกวาเงินท่ีใหสมาชิกกูยืม คณะกรรมการฯ จึง
จําเปนตองดึงเงินออกจากระบบบางสวน โดยการพิจารณานําไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ซึ่งก็สามารถ
บรรเทาปญหาสภาพคลองสวนเกินของสหกรณไปไดในระดบัหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการฯ ในชวงเวลาดังกลาว ไดเล็งเห็นและคาดการณวา อนาคต
ปญหาของสภาพคลองลนระบบในสหกรณจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน จึงไดวางแผนดําเนินการ ควบคูกันท้ัง
สองดาน กลาวคือ  
                    1. ลดจํานวนเงินที่จะเขาสูระบบดวยการ 
                        1.1 กําหนดจํานวนเงินสูงสุดในการสงเงินคาหุนของสมาชิกตอเดือน 
                        1.2 กําหนดจํานวนเงินฝากสูงสุดตอบัญชีของสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
                        1.3 กําหนดมูลคาหุนที่สมาชิกสามารถงดสงคาหุนได 
จากการดําเนินการพบวา แมจะมีการพยายามลดจํานวนเงินท่ีจะเขาสูระบบของสหกรณแลวก็ตาม  แต
กระแสเงินสดกยั็งคงมีมากกวาเงนิใหกูยืมแกสมาชกิ เนื่องจากสมาชิกของสหกรณมมีากขึ้น และสวนหนึ่ง
มุงเนนการออมเปนหลัก ดังจะเห็นไดตั้งแตป 2551 เปนตนมา (ตามตารางท่ี 1) เงินคาหุนและเงินฝาก
ของสมาชิกจะมีสูงกวาเงินใหกูยืมแกสมาชิกทําใหเงินเหลืออยูในระบบสงผลใหตนทุนทางการเงินของ
สหกรณสูงขึ้น 
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     หนวย(ลานบาท) 

ป หุน + เงินฝาก เงินใหกูยืม 
สวนตาง 

(เงินเหลือ) 
2551 1,246.68 1,221.21   25.47 
2552 1,360.94 1,318.24   42.70 
2553 1,484.10 1,461.23   22.87 
2554 1,595.92 1,575.88   20.04 
2555 1,790.65 1,636.98 132.67 
2556 1,951.90 1,816.22 135.68 
2557 2,147.60 1,918.33 229.27 
2558 2,378.65 2,020.91 357.74 
2559 2,587.41 1,980.29 607.12 
2560 2,642.28 1,850.22 792.06 
2561 2,751.61 1,741.05        1,010.56 
2562 2,926.72 1,641.58 1,285.14 
2563 3,025.69 1,562.92 1,462.77 

 คณะกรรมการฯ จึงจําเปนตองแกปญหาเงินลนระบบของสหกรณ โดยการนําเงินสวนเกินไปสราง
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและสูงกวาอัตราดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษ ท่ีสหกรณตองจายใหสมาชิกผูฝากเงินดวย
การนําไปลงทุนภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด   

          2. การนําเงินของสหกรณไปลงทุน หมายถึงการนําเอาทรัพยสินท่ีมีอยูซ่ึงหมายถึงเงินสดไป
สรางผลตอบแทนท่ีสูงกวา ทําใหผูลงทุนมีรายไดในรูปของดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน แตอยางไรก็ตามการลงทุน
ของสหกรณจะตองปฏิบัติตามขอกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ ฯลฯ 

  จากการศึกษาระเบียบ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับสหกรณและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของพบวา พระราชบัญญัติสหกรณ 2542 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดไววา “มาตรา 62 เงิน
ของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได” ดังตอไปนี้ 
  (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
  (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกสหกรณ 

(3) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซ้ือหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(5) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(6) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจ ทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ

ของสหกรณโดยไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
                     (7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (ค.พ.ช.) กําหนด 
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 ซึง่ในการลงทนุตาม มาตรา 62 (7) คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาต ิ(ค.พ.ช.) ได้ออกประกาศ 

กำาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

  (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 

  (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที ่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำากัดความรับผิด

  (3) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

  (4) บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทบัตรเครดิตฟองซิเอร์  

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำาระคืน ต้นเงินและดอกเบี้ย

  (5) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์ 

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดับ A – ข้ึนไป จากบริษัท 

จัดอันดับความหน้าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  (6) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A – ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความหน้าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (7) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีร่ฐัวสิาหกจิ จดัตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี 

และอยู่ในการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (8) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีมวีตัถปุระสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญตั ิ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 4 การนำาเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำารองของสหกรณ์ 

และจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำาเนินการได้

 คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน จึงได้กำาหนดกรอบแนวทางการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมประมงดังนี้

 1. การฝากเงนิ

  1.1 การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เพ่ืออำานวยความสะดวกในการทำางาน สหกรณ์จะนำา 

ฝากเงินของสหกรณ์ในประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารที่จะอำานวยความสะดวกให้แก่ 

สมาชิก ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย  

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสาขาที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสหกรณ์เท่านั้น 

และวงเงินฝากในแต่ละบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ซึ่งเป็นธนาคารหลัก 

ในการรับเงินจากสมาชิก

  1.2 การฝากประจำาทุกประเภทกับทุกธนาคารรวมถึงการซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคาร 

ออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำาเนินการโดยม ี

มติเอกฉันท์วงเงินการฝากประจำาต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำารองของสหกรณ์ฯ
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                         1.3 การฝากเงินในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณออมทรัพยอ่ืนๆ ตามมาตรา 62 (1)  
            1.3.1 การฝากเงินกับชุมนุมของสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยหรือชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยอ่ืนๆ สหกรณออมทรัพยกรมประมงจะฝากเงินกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงใดแหงหนึ่งไมเกินรอยละ 
10 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณออมทรัพยกรมประมง รวมยอดเงินท้ังสิ้นของบัญชีเงินฝาก 
บัตรฝากเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ยกเวนชุมนุมสหกรณออมทรัพยท่ีสหกรณออมทรัพยกรมประมงเปน
สมาชิก ฝากไดไมเกินรอยละ 15 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณออมทรัพยกรมประมง 

                               1.3.2 การฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยอ่ืนๆ ท่ีไมใชชุมนุมสหกรณออมทรัพยสหกรณ
ออมทรัพยกรมประมงจะฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยใด สหกรณออมทรัพยผูรับฝากตองมีปริมาณธุรกิจ 
(สินทรัพย) มากกวา 10,000 ลานบาท และจดทะเบียนจัดต้ังโดยสมาชิกท่ีเปนขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจและกอตั้งมาแลวไมนอยกวา 10 ปยอดเงินฝากรวมท้ังบัญชีเงินฝาก บัตรฝากเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน 
ตั๋วแลกเงินรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนรวมกับทุนสํารองของสหกรณออมทรัพยกรมประมง 
                     2. การลงทุน  

       การลงทุน หมายถึงการนําเงินของสหกรณไปลงทุนตามความใน มาตรา 62 (3)–(7) แหง 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      คณะอนุกรรมการการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมงไดกําหนดแนวทางการ
ลงทุน โดยเนนการลงทุนตาม มาตรา 62 (3) (5) (7) เปนหลักดวย ตามเง่ือนไขดังนี้ คือ  
      (1) การลงทุนซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ สหกรณออมทรัพยกรมประมงจะ
ซ้ือพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ รวมกันไมเกินกวาทุนสํารองรวมกับทุนอ่ืนๆ ของสหกรณ และตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 
      (2) การซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณ จะทําการซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงใดแหง
หนึ่งไมเกินรอยละ 15 ของทุนสํารองรวมกับทุนสะสมตามขอบังคับและตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการดวยมติเปนเอกฉันท สหกรณอ่ืนๆ ท่ีไมใชชุมนุมสหกรณจะลงทุนซ้ือหุนไมได 
      (3) การลงทุนในหุนกูตองเปนหุนกูท่ีไดรับการจัดอันดับความหนาเชื่อถือ ต้ังแตระดับ A – 
ข้ึนไปตามประกาศ ค.พ.ช. ขอ 3 (6) และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาของคณะอนุกรรมการลงทุน 
  หลักการพิจารณาจัดซ้ือหุนกู 

  1. บริษัทผูออกหุนกู 
                         1.1 ตองจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทยเทานั้น 
                         1.2 มีการจัดอันดับบริษัทโดยบริษัทจัดอันดับท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย 
                         1.3 ธุรกิจของบริษัท แหลงรายได ปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ 
                           1.4 พิจารณางบการเงินยอนหลัง 3 ป สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายในการ
ดําเนินงานกําไร /ขาดทุน(สะสม) ประวัติการชําระหนี้ อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (ROE) อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน (D/E) 
                         1.5 พิจารณางบกระแสเงินสดของบริษัท 
                               - กระแสเงินสดจากการลงทุนและการดําเนินการ ควรใกลเคียงกับกําไรสุทธิในงบ
กําไร/ขาดทุน 
                               - กระแสเงินสดจากการลงทุนและการจัดหาเงิน 
                         1.6 คณะผูบริหาร 
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                     2. หุนกู (Bond) 
                         2.1 วัตถุประสงคการใชเงินท่ีไดจากการออกหุนกู (ใชหนี้ เดิม/ขยายกิจการ/เสริม              
สภาพคลอง) 
               2.2 หุนกูตองไดรับการจัดอันดับจากบริษัทท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยรับรองใน
ระดับตั้งแต A – ข้ึนไป 

                        2.3 เปนหุนกูท่ีไมดอยสิทธิ มีประกัน/ไมมีประกัน 
                          2.4 ผลตอบแทนตองสูงกวาอัตราดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษของสหกรณออมทรัพย               
กรมประมง                       
          2.5 ขอกําหนดสิทธิของหุนกูท่ีผูออกตองปฏิบัติตาม เชน 

           - การไมจายเงินปนผล หากยังไมชําระคืนเงินตน 
           - ไมนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค 
           - อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) 
           - ไถถอนกอนกําหนดไดหรือไม/ชดเชยคาเสียโอกาสการเงินอยางไร 

                                - คืนเงินตนกอนกําหนดแบบทะยอยคืน/คืนครั้งเดียวเม่ือครบกําหนด 
                         2.6 ระยะเวลาครบกําหนดของหุนกูไมควรเกิน 7 ป ถาเกิน 7 ปมติคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณตองเปนเอกฉันท 
                         2.7 หุนกูแตละรุนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งวงเงินซ้ือไมเกิน 50 ลานบาท/ตอรุน และรวม
ทุกรุน/บริษัท ไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนบวกทุกสํารอง 

  กรอบการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง 

                    1. จัดซ้ือพันธบัตรรัฐบาลรอยละ                          10       ของเงินลงทุน  
                     2. ฝากในชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืนรอยละ         35      ของเงินลงทุน 
                     3. ซ้ือหุนชุมนุมสหกรณและหุนกูรอยละ                 55       ของเงินลงทุน 

                    ผลตอบแทนการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง 
                                                                                                        (หนวย : ลานบาท) 
  ป 2557    ป 2558    ป 2559     ป 2560     ป 2561    ป 2562     ป 2563 

 1. รายได 152.16    161.32   168.10    167.73    170.25    170.85     161.06 

 2. รายไดจากการลงทุน     16.49           24.49      31.58         38.20        49.26        56.85         56.50 

 3. รอยละ                              11     15   19     23                                        29   33   35 

         เปาหมายการลงทุนในป 2565 

  การพิจารณาการลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง ในแตละปจะกําหนดจากประมาณ
การเงินคาหุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารวมกับเงินฝากท่ีเพ่ิมข้ึนและเงินคืนจากหุนกูท่ีครบกําหนดในปนั้นๆ หัก
ออกดวยประมาณการเงินใหสมาชิกกู นั่นคือ 
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                     A = ประมาณการเงินคาหุนท่ีเพ่ิมข้ึนของสหกรณในป 2565 
                     B = ประมาณการยอดเงินรับฝากท่ีเพ่ิมข้ึนจากสมาชิกป 2565  
                     C = ผลรวมของเงินคืนจากหุนกูครบกําหนด 
                     D = ประมาณการเงินท่ีใหสมาชิกกูยืมเงินท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง 

                    เงินลงทุนในป 2565 ของสหกรณออมทรัพยกรมประมงจะเทากับ 

                    ยอดเงินลงทุน = (A+B+C) – (D) 
                                      = (75+20+235) – (– 80) 
                                      = 410 ลานบาท 

  คณะกรรมการดําเนินการฯ ของสหกรณออมทรัพยกรมประมงจะมุงเนนและใหความสําคัญ
กับความปลอดภัยของเงินลงทุนมากกวาผลตอบแทนกําไรในระดับสูง การลงทุนของสหกรณออมทรัพยกรมประมง
จึงยึดขอกฎหมาย ระเบียบฯลฯ ตางๆ เปนหลัก แตอยางไรก็ตามการทําธุรกรรมในปจจุบันหรือในอนาคตได
เปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึน จนบางธุรกรรม กฎหมาย ระเบียบตางๆ ไมไดระบุใหชัดเจนวา
ทําไดหรือไม คณะกรรมการจึงยึดหลัก “หากกฎหมายไมระบุใหลงทุนได สหกรณจะไมดําเนินการลงทุนโดย
เด็ดขาด และหากมีขอสงสัย ไมแนใจ สหกรณจะตองทําหนังสือสอบถาม/ขอความเห็นชอบจาก                     
นายทะเบียนกอนและหากไดรับความเห็นชอบจึงจะดําเนินการลงทุน” 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณทุกทานตระหนักเปนอยางดียิ่งวา “เงินท่ีใชลงทุนเปนของ
สมาชิกทุกทาน ไมใชของกรรมการทานใดๆ จึงกําหนดเปนขอเตือนใจในการทํางานตลอดเวลา” 

 ขอเตือนใจสําคัญตอการลงทุน 
  - ตองลงทุนดวยความระมัดระวัง เสี่ยงใหนอยท่ีสุดไมยึดถือผลตอบแทนสูงสุดของการลงทุน 
                    - ถาไมแนใจ/ไมมีความรู/ไมควรลงทุน 
                    - ตองคนหาขอมูลประกอบใหมากท่ีสุด ครบถวนท่ีสุด 
                    - ตองรับฟงขอทักทวง และพิจารณาใหมดวยความรอบคอบ 
                    - สามารถเปดเผยขอมูล อธิบาย การตัดสินใจไดอยางครบถวน เม่ือสมาชิกมีขอสงสัยสอบถาม 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.7 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด 

พ.ศ. 2565
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4.7 พิจารณาขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ.2565 

ผูจัดการ 
  เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย          
พระราชบัญญัตสิหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสหกรณดังกลาว 
  อธิบดีกรมสงเสริมและสหกรณ ซึ่งเปนนายทะเบียนสหกรณ ไดจัดทํารางขอบังคับ
สหกรณออมทรัพย........................... จํากัด พ.ศ.................. ใหสหกรณออมทรัพยทุกแหงดําเนินการ
แกไขปรับปรุงขอบังคับสหกรณ โดยใหยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมท่ีใชอยูเสียท้ังหมด 
  ขอบังคับของสหกรณฯ ท่ีใชอยูในปจจุบัน เปนขอบังคับสหกรณออมทรัพย           
กรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 จึงไดยกรางขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2565 
ขึ้นใหมท้ังฉบับ เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ดังกลาวแลว 
  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 41 คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 13                     
มกราคม 2565 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด 
พ.ศ. 2565  ดังกลาวแลว (ตามรายละเอียดแนบทายวาระนี้) 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
  
   

มติที่ประชุม .................................................................................................................................              
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(ตราของสหกรณ์)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด
พ.ศ. 2565

 ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ชุดที่ 41 เมื่อวันที่ 13 เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ (หรือด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม) ให้แก้ไข 

ข้อบงัคบัโดยยกเลกิข้อบงัคบัสหกรณ์เสียทัง้หมดและให้ใช้ข้อบงัคับฉบบันีแ้ทนซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้

 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด พ.ศ. 2565”

 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนให้ยกเลิก 

ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผล 

บังคับใช้ 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565

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



ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

พ.ศ. 2565

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำานักงาน

 ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำานักงาน

   ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด DEPARTMENT OF FISHERIES SAVING  
AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED  

   ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

   ที่ตั้งสำานักงาน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
 
  สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด 
ประกาศไว้ท่ีสำานักงานของสหกรณ์เดิม สำานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำาเภอแห่งท้องที่ 
สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ ่
คราวต่อไปด้วย

      ตราของสหกรณ ์ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
        - พื้นวงกลมเป็นสีนำ้าเงิน ภายในวงกลมประกอบด้วย 
         รูปปลาและเกลียวคลื่นเป็นสีขาว
        - รอบๆ วงกลมมีข้อความสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด 
         เป็นสีนำ้าเงิน
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**************************************************************************************************



หมวด 2
วัตถุประสงค์และอำานาจกระทำาการ

 ข้อ 2. วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช ่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์  
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว ้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
   (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
   (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
   (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำารงชีพ
   (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร 
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
   (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 ข้อ 3. อำานาจกระทำาการ เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มอีำานาจกระทำาการ  
ดังต่อไปนี้
   (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
   (2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
   (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
   (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
   (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
   (7) ซือ้หุ้นของสถาบนัทีป่ระกอบธรุกจิอนัทำาให้เกดิความสะดวกหรือส่งเสรมิความเจรญิ 
แก่กิจการของสหกรณ์
   (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
   (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
   (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำาหนด
   (11) ดำาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
   (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
   (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
   (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรอื 
บุคคลอื่นใด
   (15) กระทำาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า  
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำาหน่าย จำานองหรือ  
รับจำานอง จำานำาหรือรับจำานำา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

180 รายงานกิจการประจำาปี 2564

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565

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



หมวด 3
ทุน

 ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   (1) ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก
   (2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
   (3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
   (4) สะสมทุนสำารองและทุนอื่น ๆ
   (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น

 ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำากัดจำานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
 ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำาระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก 
ตามอัตราส่วนของจำานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
 เงนิได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจ้างประจำา และเงนิท่ีจ่ายควบกบั 
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำานาญ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญ หรือบำาเหน็จรายเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
หรือจะขอซื้อหุ ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำาได้ โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์ แต่จำานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำาระแล้วทั้งหมด
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ในระหว่างท่ีสมาชิกสภาพของ 
สมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก เพื่อชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำาเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่มาหัก 
กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ 
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น
 ข้อ 7. การชำาระค่าหุ้นรายเดอืน การชำาระค่าหุน้รายเดือนนัน้ ให้ชำาระโดยวธิหีกัจากเงนิได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ  
หรือสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหักเงินรายเดือนของสมาชิกได้ ให้สมาชิกรายนั้น 
นำาเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน
 ข้อ 8. การงดชำาระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำาระเงินค่าหุ้นเป็นจำานวนเงินไม่น้อยกว่า  
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คำ้าประกัน จะงดชำาระ 
เงินค่าหุ ้นรายเดือน หรือลดจำานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำานงเป็นหนังสือต่อ 
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
 ข้อ 9. การแจ้งยอดจำานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำานวนหุ้นที่สมาชิกชำาระเต็มมูลค่าแล้วให ้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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หมวด 4
การดำาเนินงาน

 ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำา  
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนัน้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่เป็น 
สมาชิกของสหกรณ์หรอืนติิบุคคลซ่ึงมีบคุลากรหรือลกูจ้างไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของนติิบคุคลน้ัน เป็นสมาชกิของ 
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้
และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 ให้สหกรณ์ดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้

 ข้อ 11. การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่
   (1) สมาชิกของสหกรณ์
   (2) สหกรณ์อื่น 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีอำานาจพิจารณาวินิจฉัยให ้
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
 ข้อกำาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้  
หลักประกันสำาหรับเงินกู ้ลำาดับแห่งการให้เงินกู้ การกำาหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ การส่งเงินงวดชำาระหนี ้การ 
ควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกรรม 
ด้านสินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนน้ัน คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์จะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ 
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์
 สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำาขอกู้ตามแบบและ 
ระเบียบของสหกรณ์ที่กำาหนดไว้
 ข้อ 12. วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ 
เพื่อการอันจำาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เห็นสมควร
 ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์สอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
 ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
   (1) เงินกู้เพือ่เหตฉุกุเฉนิ ในกรณทีีส่มาชกิมเีหตุฉกุเฉนิหรือเหตอัุนจำาเป็นรบีด่วน และมี 
ความประสงค์ขอกู้เงนิ คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์อาจให้เงนิกูเ้พือ่เหตนุัน้ได้ตามระเบยีบของสหกรณ์
   (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำาหรับใช้จ่าย เพื่อการ 
อันจำาเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
นั้นได้ตามระเบียบของ สหกรณ์
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   (3) เงินกู ้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้  
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ 
ดำาเนนิการสหกรณ์อาจให้เงนิกูพ้เิศษแก่สมาชกินัน้ได้ตามท่ีเหน็สมควร โดยผู้กูต้้องระบ ุวตัถปุระสงค์แต่ละ 
อย่างของเงินกู้ประเภทน้ีตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบ 
ของสหกรณ์

 ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ้ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที ่
กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้ ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ ์
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู ้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ 
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เห็นว่าหลักประกันสำาหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข 
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์กำาหนด
 ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำาหนดส่งคืน 
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำานึงถึงกำาหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
   (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
   (2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ว่าผูกู้น้ำาเงนิกูไ้ปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ 
ที่ให้เงินกู้นั้น
   (3) เม่ือคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เห็นว่าหลักประกันสำาหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องและผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์กำาหนด
   (4) เมื่อผิดนัดชำาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ 
ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
 ในกรณทีีผู่ค้ำา้ประกนัจะต้องรบัผดิชำาระหนีแ้ทนผูกู้ต้ามทีก่ล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชำาระ 
หนี้น้ันโดยส้ินเชิงได้เมื่อผู้คำ้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันให้ผู้คำ้าประกัน 
ชำาระเป็นงวดรายเดือนจนครบจำานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำานวนงวดสำาหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ

 ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้คำ้าประกัน ผู้กู้หรือผู้คำ้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน 
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจำาตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคง 
เป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

 ข้อ 17. การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์ เงนิของสหกรณ์น้ันสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด โดยให้คำานึงถึง 
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
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การกู้ยืมเงินหรือการคำ้าประกัน

 ข้อ 18. วงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กำาหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้า 
ประกันสำาหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำาเป็นและสมควรแก่การดำาเนินงาน วงเงินซึ่งกำาหนดดังว่านี้  
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำาหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
 ถ้าทีป่ระชมุใหญ่ยงัมไิด้กำาหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิด้ให้ความเหน็ชอบวงเงนิกู้ยมืหรอื 
การคำ้าประกันสำาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกันสำาหรับปีไปพลางก่อน

 ข้อ 19. การกูยื้มเงนิหรอืการคำา้ประกนั สหกรณ์อาจกูยื้มเงนิหรอืออกตัว๋สัญญาใช้เงนิหรอืโดย 
วธิอีืน่ใดสำาหรบัใช้เป็นทนุดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์เห็นสมควร  
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้าประกันประจำาปีตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์

 ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
   (1) หนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจำานองซึ่ง  
สหกรณ์เป็นผู้จำานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ 
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ท่ี 
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
   (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ 
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู ้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์น้ันต้อง 
ประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสำาคัญด้วย ยกเว้นเช็คไม่ต้องประทับตราของสหกรณ์

 ข้อ 21. การเงนิของสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ต้องดำาเนนิการในทางอันสมควร
เพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1) การรบัจ่ายและเกบ็รกัษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์
   (2) การรบัจ่ายเงนิของสหกรณ์ต้องกระทำาทีส่ำานกังานของสหกรณ์เท่านัน้ เว้นแต่มกีรณี
อันจำาเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์พิจารณากำาหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร

 ข้อ 22. การบญัชขีองสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนนิการมหีน้าทีท่ำาบญัชตีามแบบและรายการ 
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กำาหนด และเกบ็รกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไว้ท่ีสำานกังานสหกรณ์ 
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
 ให้บนัทกึรายการในบญัชเีกีย่วกับกระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกดิเหตนุัน้ สำาหรบัเหตุอ่ืนท่ี 
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก 
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
 ให้สหกรณ์จดัทำางบการเงนิประจำาปีทุกรอบปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ซึง่ต้องมรีายการแสดงสินทรพัย์  
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำาไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
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 ข้อ 23. การเสนองบการเงินประจำาปีต่อที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ 
ต้องนำาเสนองบการเงินประจำาปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์จัดทำารายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจำาปี และส่งสำาเนารายงานประจำาปีกับกับ 
งบการเงินประจำาปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
 อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ งบการเงิน
ประจำาปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำานักงานของสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องจัดทำาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  
ซึง่ทะเบยีนดงักล่าวอย่างน้อยต้องมชีือ่ เลขบตัรประจำาตวัประชาชน สัญชาต ิท่ีอยู่ของสมาชิก และรายการ
เก่ียวกับการถือหุน้ของสมาชกิ และจัดทำาสมุดรายงานการประชมุใหญ่ การประชมุคณะกรรมการดำาเนนิการ 
สหกรณ์ การประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ ์
เห็นสมควรให้มีขึ้น สำาหรับรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ เก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี
 สหกรณ์ต้องส่งสำาเนาทะเบยีนสมาชกิ และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายในเก้าสบิวนั
นับแต่วันที่จดทะเบียน
 ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชิกหรอืทะเบยีนหุน้ต่อนายทะเบยีน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้ ณ สำานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทำางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ 
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกำากับดูแลสหกรณ์

 ข้อ 25. การตรวจสอบบญัช ีบญัชขีองสหกรณ์นัน้ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ หนึง่
ครัง้ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและตามระเบยีบทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์กำาหนด โดยผูส้อบ
บัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง

 ข้อ 26. การกำากบัดแูลสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ คณะกรรมการอืน่ คณะอนกุรรมการ  
ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจั้ดการ เจ้าหน้าที ่ สมาชกิสหกรณ์ หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกบัสหกรณ์ ซึง่ได้รบัคำาสัง่จาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสาร 
เก่ียวกับการดำาเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในสำานักงานของสหกรณ์ระหว่าง 
เวลาทำางานของสหกรณ์ 
 ให้ผูซ้ึง่เกีย่วข้องตามความในวรรคแรกปฏบัิตติามคำาส่ังและอำานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ  
รวมทั้งให้คำาชี้แจงตามสมควร
 ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีกำากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้น หรือตามท่ีกฎหมาย
กำาหนดไว้
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กำาไรสุทธิประจำาปี

 ข้อ 28. การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน  
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำาไรสุทธิ  
ให้จัดสรรเป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ และเป็นค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์  
แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำาหนดในกฎกระทรวง 
 กำาไรสุทธิประจำาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะ 
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
   (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำาหนด  
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำาหรับปีใดด้วยจำานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำาหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน 
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
   (2) เป็นเงนิเฉลีย่คนืให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทำาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 
สำาหรับปีนั้น
   (3) เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ไม่เกนิร้อยละสบิของกำาไรสทุธิ
   (4) เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล ไม่เกนิร้อยละสองแห่งทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
   (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ 
   (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ
   (7)  เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ
   (8)  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงาน ไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรสุทธิ 
   (9)  กำาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำารองทั้งสิ้น
 การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กำาหนดระเบียบ 
สำาหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 

ทุนสำารอง

 ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสำารอง นอกจากจัดสรรจากกำาไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้นำาเงินอุดหนุนหรือ 
ทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนสำารองของสหกรณ์
 จำานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำาหนดอายุความ  
ก็ให้สมทบจำานวนเงินนั้นเป็นทุนสำารอง
 กำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ ่
จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำานวนให้ 
น้อยลงก็ดี หรือปรากฏว่าจำานวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจำานวนดังกล่าวให้
สมทบเป็นทุนสำารองทั้งสิ้น
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 ข้อ 30. สภาพแห่งทนุสำารอง ทนุสำารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชกิจะแบ่งปันกนั 
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
 ทุนสำารองนีจ้ะถอนจากบัญชไีด้เพือ่ชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน หรอืเพือ่จดัสรรเข้าบญัชี
ทุนสำารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก

 ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
   (1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือช่ือในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ชำาระ 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำาระค่าหุ้นตามจำานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
   (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  
ได้ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าหุ้นตามจำานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

 ข้อ  32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   (2)  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
   (3)  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำาสังกัดกรม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
   (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
   (5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

 ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชกิ ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบั (รวมทัง้สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์อืน่  
ซึง่ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชกิตามข้อ 37) ต้องยืน่ใบสมคัรพร้อมลงลายมอืชือ่ถงึสหกรณ์ตามแบบทีก่ำาหนด 
ไว้โดยต้องมีผู ้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำาแหน่งคนหนึ่งรับรองแต่ถ้าผู ้สมัครเป็นผู ้ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัคร
ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำาระค่าหุ้นตามจำานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก 
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
 ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์นำาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที ่
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม

 ข้อ 34.  ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชกิจะต้องชำาระค่าธรรมเนยีมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
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 ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
ตามจำานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
   (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
    (1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
    (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
    (3) เสนอหรอืได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์หรอืผูต้รวจสอบกิจการ
    (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
    (5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
   (ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
    (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
    (2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
    (5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์เพือ่พฒันาสหกรณ์ให้เจรญิรุง่เรอืง 
และมั่นคง

 ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์ 
จะสมคัรเข้าเป็นสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์ซ่ึงตัง้ขึน้ในสังกดันัน้ หากสหกรณ์นัน้มีข้อบังคบัให้รบัเข้าเป็น 
สมาชิกได้และคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ 
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สหกรณ์กจ็ะจัดการโอนเงนิค่าหุ้น เงนิกู ้และเงนิฝาก (ถ้าม)ี ทีส่มาชิกนัน้มอียูต่่อสหกรณ์ให้ตามวธิกีารที่ได้ 
กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ 
ราชการในสังกัดตามข้อ 32 (3) หากประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชกิกใ็ห้ย่ืนใบสมคัรถึงสหกรณ์ เม่ือได้ปฏบัิติ 
ตามข้อกำาหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น 
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 ข้อ  38.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำานำาหน้าช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใด 
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำานำาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 ข้อ  39.  การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ของสมาชกิ สมาชกิอาจทำาหนงัสอืตัง้บคุคลหนึง่หรือหลายคน 
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว ้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำาตามแบบที่สหกรณ์กำาหนด 
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 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำาไว้แล้วก็ต้อง
ทำาเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือ 
ถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ว่า
เป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำาหนดในข้อ 45 และข้อ 46
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กำาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำาเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
 ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่ม ี
ชือ่เป็นผูร้บัโอนประโยชน์ทีส่มาชกิได้จัดทำาให้สหกรณ์ถอืไว้ไม่มตีวัอยูก่ด็ ีเมือ่พ้นกำาหนดอายคุวามฟ้องคดี 
ให้สหกรณ์โอนจำานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ

 ข้อ  40.  การขาดจากสมาชกิภาพ สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพ เพราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี้
   (1) ตาย
   (2)  ลาออก
   (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
   (4)  ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย
   (5)  ต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำา 
โดยประมาท
   (6)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32 (3) ที่โอน หรือย้าย 
หรือออกจากราชการหรืองานประจำาโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
   (7)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 ข้อ  41.  สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำาโดยไม่มีความผิด  
สมาชกิทีโ่อนหรือย้าย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจำาตามข้อ 32 (3) โดยไม่มคีวามผิดถ้ามไิด้ลาออก 
จากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  
สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

 ข้อ  42.  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิผูไ้ม่มหีนีส้นิอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ำา้ประกนั 
เงินกู้อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  
และเม่ือคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ได้สอบสวนพจิารณาเหน็ว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาต 
แล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

189รายงานกิจการประจำาปี 2564

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565

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



 คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ  
หรอืกรรมการดำาเนนิการสอบสวนพจิารณา หากเหน็ว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบั กใ็ห้ถือว่าออกจากสหกรณ์ 
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

 ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่อย่างใด 
ดังต่อไปนี้
   (1)  ขาดชำาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำาระรวมถึงหกงวด ท้ังนี ้
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำาเนินการ
   (2)  นำาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
   (3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที ่
คณะกรรมการดำาเนินกาสหกรณ์กำาหนด
   (4)  ค้างส่งเงินงวดชำาระหน้ี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
   (5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ 
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คำ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว
   (6)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำาให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ  
ดังกล่าวข้างต้นน้ีและได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการ
ดำาเนินการ ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ผู้ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์  
คำาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

 ข้อ 44. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า 
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีคำาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นท่ีสุดให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์ ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึง่ ให้สหกรณ์แจ้งเรือ่งสมาชิกออกให้ประธานกลุม่ (ถ้าม)ี ซึง่เกีย่วข้องเสนอทีป่ระชมุกลุม่ทราบ
โดยเร็ว

 ข้อ 45. การจ่ายคืนจำานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่าย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีที่ออกนั้น 

190 รายงานกิจการประจำาปี 2564

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565

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



 ถ้าในปีใดจำานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง  
ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมี่อยู่ในวันต้นปีนัน้ คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์มอีำานาจให้รอการจ่ายคนื 
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้ออกจากงานประจำาตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
 ในกรณทีีส่มาชิกขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิรบัฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย 
ล้มละลาย
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (6) และ (7) นั้น สหกรณ์จะจ่าย  
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน 
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก ่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำาปี และให้คำานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน 
ต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคืนแก่สมาชกิโดยนำาทนุเรอืนหุน้ทัง้หมดหกัด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสิ้นท้ังส้ินแล้ว
นำามาเฉลี่ยโดยใช้จำานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำานวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการคำานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำานวณ
มลูค่าเงนิค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปัจจบุนัทกุปี และมูลค่าดงักล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามลูค่าต่อหุน้ท่ีกำาหนด
ไว้ใน ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม

 ข้อ  46.  การหักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจำานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก

 ข้อ  47.  กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจำานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง  
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์

 ข้อ  48.  ความรบัผดิของสมาชกิ สมาชิกมคีวามรบัผิดเพือ่หนีสิ้นของสหกรณ์จำากดัเพยีงไม่เกนิ
จำานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
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หมวด 6
สมาชิกสมทบ

 ข้อ  49.  สมาชกิสมทบ สหกรณ์อาจรบัสมาชกิสมทบได้ตามทีเ่หน็สมควร โดยต้องสมคัรเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำา

 ข้อ  50.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   (2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
   (3)  (ก) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ
    (ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง
    (ค) เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำากรมประมง
   (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
   (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
   (6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

 ข้อ  51. วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง 
สหกรณ์ตามแบบทีก่ำาหนดไว้ โดยให้ยืน่หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์หรอืสมาชิก ตามข้อ 50 (3)  
เมือ่คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเหน็ว่า ผู้สมคัรมคีณุสมบตัถิกูต้องตามท่ีกำาหนด 
ในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ 
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

 ข้อ  52.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำาระ 
ค่าธรรมเนยีมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนยีมแรกเข้านีใ้ห้ถอืว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ 
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

 ข้อ  53.  การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้อง 
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำาระแล้วทั้งหมด
 การถอืหุน้แรกเข้า การชำาระค่าหุน้ การแจ้งยอดจำานวนหุน้ และอืน่ ๆ  ให้เป็นไปตามความในข้อบังคบั  
หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สำาหรับการถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 ข้อ  54.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที ่
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
   (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
     (1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
    (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
    (3) ได้รับบริการทางธรุกจิ เช่น เงนิฝาก และกูเ้งนิจากสหกรณ์ตามระเบียบทีส่หกรณ์กำาหนด
    (4) ได้รับการบริการทางวิชาการหรือการฝึกอบรมจากสหกรณ์ 
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   (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
    (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
    (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
    (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดำาเนนิการเพือ่พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่เรอืงและมัน่คง
   (ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธ ิในเรื่องดังต่อไปนี้
    (1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
    (2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ 
    (3) เป็นกรรมการดำาเนินการ
    (4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง

 ข้อ 55. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด 
มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ม ี
การเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 ข้อ 56. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำาหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ 
ความตายโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู ้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำาตามแบบที ่
สหกรณ์กำาหนด
 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำาไว้แล้ว ต้องทำา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที ่
ได้นำาหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับ 
เงินจำานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำาหนดในข้อ 60 และข้อ 61 
 ให้ผูร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่คำาขอรับเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำาหนด 
หนึ่งปีนับแต่วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำาเนามรณบัตรท่ีทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เม่ือคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน 
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ี 
สมาชิกสมทบได้จัดทำาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน 
จำานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

 ข้อ 57. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
   (1) ตาย 
   (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
   (3) ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย
   (4) ต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำา 
โดยประมาท
   (5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
   (6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
   (7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
   (8) ยกเว้นกรณสีมาชิกถงึแก่กรรม สมาชกิสมทบซึง่เป็นบคุคลในครอบครวัของสมาชกิ 
ข้อ 50 (3) (ก) สมาชิกสมทบนั้นยังเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่อไป

 ข้อ  58.  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  
โดยแสดงความจำานงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ และเมือ่คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์  
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

 ข้อ  59.  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
   (1)  ไม่ชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   (2)  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
   (3)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำาสั่งของสหกรณ์
   (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ
   เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกสมทบ  
มีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จำานวนกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้
ออกจากสหกรณ์

 ข้อ  60.  การจ่ายคืนจำานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีที่ออกนั้น 
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 ถ้าในปีใด จำานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีอำานาจให้รอ 
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
 ในกรณทีีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 57 (6) และ (7) นัน้ สหกรณ์จะจ่าย 
ค่าหุน้ เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกสมทบนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คนืให้ภายใน
เวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ 
 ในกรณสีหกรณ์ขาดทนุสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทนุสะสม ให้ชะลอการจ่ายคนืค่าหุน้แก่สมาชกิ 
สมทบทีพ้่นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำาปี และให้คำานวณเงนิค่าหุน้ จ่ายคนืต่อหุ้น 
ทีจ่ะจ่ายคนืแก่สมาชกิสมทบโดยนำาทนุเรอืนหุน้ท้ังหมดหกัด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสิ้นท้ังส้ินแล้ว
นำามาเฉลี่ยโดยใช้จำานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำานวณ
 เมื่อสหกรณ์มีการคำานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำานวณ 
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น  
ที่กำาหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม

 ข้อ  61.  การหักจำานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำานวนเงิน 
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 60 นัน้ ให้สหกรณ์หกัจำานวนเงนิซึง่สมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

 ข้อ  62.  การถอนชือ่สมาชกิสมทบออกจากทะเบยีนสมาชกิ ในกรณทีีส่มาชกิสมทบออกสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่

 ข้อ  63.  การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญได้ดังนี้
   (1) ประชมุใหญ่สามญัครัง้แรกภายในเก้าสบิวันนบัแต่วันทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ์ โดยคณะ  
ผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุม เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์และมอบหมายการ  
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำาเนินการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องทั้งปวงตามที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์กำาหนด
   (2) ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
ของสหกรณ์

 ข้อ 64.  การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้
   (1)  คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์จะเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเมือ่ใดก็ได้เมือ่มเีหตุ 
อันสมควร 
   (2)  นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
   (3)  สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำานวนทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว เพื่อพิจารณาแผน 
ปรับปรุงการดำาเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
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   (4)  สมาชกิจำานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจำานวนสมาชกิทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึง่
ร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 
ห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทำาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
  คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต ่
วันที่รับ คำาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำาหนด 
ระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่ 
เห็นสมควร

 ข้ 65. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า 10,000 คน  
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

 ข้อ 66. การเลือกตั้งและการดำารงตำาแหน่งผู้แทนสมาชิก
   (1)  สมาชกิเท่านัน้มสีทิธไิด้รับเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ และให้ดำาเนนิการเลอืกตัง้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
   (2)  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำาในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทน
กลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
   (3)  ให้ทีป่ระชมุกลุม่ดำาเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราส่วนจำานวนสมาชิก100 คน  
ต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึงคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  
ในจำานวนนีใ้ห้ประธานกลุ่ม (ถ้าม)ี เป็นผู้แทนสมาชกิโดยตำาแหน่ง โดยให้นบัรวมอยูใ่นจำานวนผูแ้ทนสมาชกิ
ที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จำานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
   (4)  ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำาแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำาแหน่งต่อไปพลางก่อน

 ข้อ 67. การพ้นจากตำาแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ
   (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
   (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
   (3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
   (4) ขาดจากสมาชิกภาพ
   (5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

 ข้อ 68. ตำาแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ1 ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตำาแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทำาให้จำานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสาม
ในสีข่องจำานวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด กใ็ห้ทีป่ระชมุกลุม่ดำาเนนิการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำานวน
ทีว่่างลง และให้ผู้แทนสมาชกิทีไ่ด้รับเลือกตัง้อยูใ่นตำาแหน่งได้เพยีงเท่าทีก่ำาหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบ
จะอยู่ได้
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 ข้อ 69. การแจ้งกำาหนดการประชมุใหญ่ เมือ่จะมีการประชมุใหญ่ทกุคราว ให้สหกรณ์มหีนงัสอื
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 
หนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าใน
โอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

 ข้อ 70. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่ 
โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู ้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ  
ผูส้งัเกตการณ์ได้ แต่ไม่มสิีทธินับเป็นองค์ประชุม หรอืออกเสยีงและได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดำาเนนิการ
 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
 ข้อ  71.  การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน 
สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 70 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง 
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญ
ท่ีสมาชิก21  หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก21หรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมา 
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให ้
ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  
เมือ่มสีมาชิก หรอืผูแ้ทนสมาชกิมาประชมุมจีำานวนไม่ถงึท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 70 วรรคแรก  
ก็ให้งดประชุม

 ข้อ 72. อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย 
เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้
   (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
   (2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำาเนินการสหกรณ์หรือถอดถอนคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
   (3) อนุมัติงบการเงินประจำาปี และจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์
   (4) รับทราบรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์และผลการตรวจสอบประจำาปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
   (5) กำาหนดค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าท่ีหรอืค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ตรวจสอบกจิการ
   (6) กำาหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์
   (7) อนมุตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์ หรอืแผนปรบัปรงุการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์
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   (8) กำาหนดค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบีย้ประชุมของกรรมการดำาเนนิ
การ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
   (9) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
   (10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์
   (11) รับทราบเรื่องการดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
   (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำาส่ังหรือหนังสือหรือคำาแนะนำาของนายทะเบียน 
สหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ นายทะเบยีน 
สหกรณ์มอบหมาย
   (13) กำาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำาเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม 
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   (14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้กำาหนดให้เป็นอำานาจของผู้ใดเป็น 
การเฉพาะ

หมวด 8
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

 ข้อ 73. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ให้คณะผู้จัดตั้ง 
สหกรณ์ มอีำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์จนกว่าทีป่ระชมุใหญ่ 
สามัญครั้งแรก จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ขึ้น และให้คณะผู ้จัดตั้งสหกรณ์ 
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

 ข้อ 74. คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่คนและกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์อกีสบิสองคน ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้ 
จากสมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ  
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด 
 การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระทำาโดยวิธีลับ และให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ 
เลอืกตัง้ในระหว่างกันเองขึ้นดำารงตำาแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึง่หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง  
และเหรัญญกิคนหน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน ณ สำานกังานสหกรณ์ หรอื 
ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์
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 ข้อ 75. ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรอืทำาหน้าทีก่รรมการดำาเนนิการสหกรณ์
   (1) เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ 
ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ 
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
   (3) เคยถูกให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการหรือหรือผู้จัดการหรือมีคำาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากตำาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
   (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
   (5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   (6)  ผิดนัดชำาระเงนิต้นหรอืดอกเบ้ียกบัสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชกิในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำาสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำารง
ตำาแหน่งนั้น
   (7)  ผู้ซึง่ถูกสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชกิหรอืรองนายทะเบยีนสหกรณ์ฟ้องดำาเนนิคดใีนทาง 
แพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทำาให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช ้
ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทำาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
   (8) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

 ข้อ 76. อำานาจหน้าที่ของกรรมการดำาเนินการสหกรณ์แต่ละตำาแหน่ง
   (ก) ประธานกรรมการ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
    (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    (2)  ควบคมุดแูลการดำาเนนิงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและ 
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
    (3)  ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
    (4)  ดำาเนินการอืน่ ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์มอบหมายให้ภายใต้ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
   (ข) รองประธานกรรมการ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
    (1)  ปฏิบัติการในอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ 
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
    (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
    (3)  ดำาเนินการอืน่ ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการดำาเนนิการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
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   (ค) เลขานุการ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
    (1) จัดทำารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนิน
การสหกรณ์ทุกครั้ง
    (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
    (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำาเนินการ แล้วแต่กรณี
    (4) ดำาเนนิการอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์มอบหมายให้ ภายใต้ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
   (ง) เหรัญญิก มีอำานาจหน้าที่ดังนี้
    (1) ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบการรบัจ่าย การเก็บรกัษาเงนิและทรพัย์สินของสหกรณ์ 
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
    (2) ดำาเนนิการอืน่ ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์มอบหมายให้ ภายใต้ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์
 ข้อ  77.  กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่ง คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำาแหน่ง 
คราวละสองปีนบัแต่วันเลือกตัง้ ในวาระเริม่แรกเมือ่ครบหนึง่ปีนบัแต่วันเลอืกตัง้ คณะกรรมการดำาเนนิการ
สหกรณ์ทั้งคณะ ให้กรรมการดำาเนินการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสองของกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ในปี
ต่อไปให้กรรมการดำาเนินการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระออกจากตำาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
 เมื่อครบกำาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินสหกรณ์แทนตำาแหน่งที่ว่าง
ลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการแทนตำาแหน่งทีว่่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกนิหนึง่ร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของ
สหกรณ์
 กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซำ้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
 กรณีตำาแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดำาเนินการที่ยังอยู่ในตำาแหน่งประสงค์จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำาแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการเดิมของตนเสีย
ก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ
 ในกรณท่ีีกรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์
ทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้ใหม่อยูใ่นตำาแหน่งได้เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ชุดแรก และให้นำาความ
ในวรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ 78. การพ้นจากตำาแหน่ง กรรมการดำาเนนิการต้องพ้นจากตำาแหน่ง เพราะเหตใุด ๆ  ดงัต่อไปนี้
   (1)  ถึงคราวออกตามวาระ
   (2)  ลาออก โดยแสดงความจำานงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ หรอื
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
   (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ
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   (4)  มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 75 
   (5)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
   (6)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล
   (7)  ขาดประชมุคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ตดิต่อกันสามครัง้ โดยไม่มีเหตอุนัควร
 ให้กรรมการดำาเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำาสั่ง คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
 เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดำาเนินการ 
มีเหตุตาม (7) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำานวนกรรมการดำาเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมด ในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำาเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตำาแหน่ง
 กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำาเนินการพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ  
ให้ที่ประชุมใหญ่คร้ังน้ันเลือกต้ังคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ใหม่ท้ังคณะ และอยู่ในตำาแหน่งได ้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำาเนินการชุดแรก

 ข้อ 79. ตำาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำาแหน่งกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ว่างลง 
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 78 (7) ) ให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ที่ยังดำารง
ตำาแหน่งอยู่ดำาเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดำาเนินการ 
สหกรณ์แทนในตำาแหน่งทีว่่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำานวนกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ลดลงจนเหลอืน้อยกว่า
องค์ประชมุ กรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ทีด่ำารงตำาแหน่งอยูจ่ะประชมุดำาเนนิการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัด 
เรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์แทน 
ตำาแหน่งที่ว่างลง
 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อน เป็นตำาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์อื่นขึ้นทำาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
 กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำาแหน่งท่ีว่าง ให้อยู ่ใน 
ตำาแหน่งได้เพียงเท่ากำาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

 ข้อ 80. การประชมุและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ประชุมกนัตามคราว 
ที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และ 
เร่ืองท่ีสำาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
ทราบด้วยทุกคราว
 ในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ต้องมีกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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 ข้อ 81. อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์  
มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่ง
ของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำาให้เกิดความจำาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให ้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำาสั่งของสหกรณ์
   (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุน
ของสหกรณ์
   (3) พจิารณาดำาเนินการต่าง ๆ  เกีย่วกบัทรพัย์สนิ ดงัระบไุว้ในวัตถปุระสงค์ของสหกรณ์
   (4)  คำ้าประกันเงินกู ้ที่สหกรณ์กู ้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการ  
คำ้าประกันในฐานะส่วนตัว
   (5)  กำาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
   (6) กำาหนดและดำาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจำาปีและ
รายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
   (7)  เสนอแนะการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีต่อที่ประชุมใหญ่
   (8)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี1 หรอืแผนปรบัปรุงการดำาเนนิงาน
ของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
   (9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจาก 
การเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
   (10) พิจารณามอบหมายอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
   (11) พจิารณาดำาเนินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรอืคณะอนกุรรมการ 
หรือคณะทำางานเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์
   (12) พิจารณาดำาเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง และกำาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ  
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
    (13) พิจารณากำาหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
   (14) พิจารณาดำาเนินการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
   (15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำาหนด 
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
   (16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดำาเนินงานของสหกรณ์
   (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
   (18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
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   (19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอด
ส่องดูแลโดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำาเนินไปด้วยดี
   (20) ฟ้อง ต่อสู ้ หรือดำาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม 
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
   (21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่
ของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชมุนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืนซึง่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก ทัง้นี ้ให้เป็น
ไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำาหนดไว้

 ข้อ 82. ความรบัผดิของคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ ในกรณคีณะกรรมการดำาเนนิการ 
สหกรณ์กระทำาการหรอืงดเว้นกระทำาการ หรอืกระทำาการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 
จนทำาให้เสือ่มเสยีผลประโยชน์ของสหกรณ์หรอืสมาชกิ อนัเป็นเหตใุห้สหกรณ์มข้ีอบกพร่องเก่ียวกบัการเงนิ  
การบญัช ีหรอืกจิการ หรอืฐานะการเงนิ ตามรายงานการสอบบญัชีหรอืรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตใุห้ 
สหกรณ์ได้รับความเสยีหาย คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ต้องรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น

 ข้อ 83. คณะกรรมการอำานวยการ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจตั้งคณะกรรมการ
อำานวยการจากคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ จำานวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ เป็นกรรมการอำานวยการ และ 
ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ตั้งกรรมการดำาเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ เป็นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอำานวยการตามลำาดับ
 คณะกรรมการอำานวยการให้อยูใ่นตำาแหน่งได้เท่ากบักำาหนดเวลาของคณะกรรมการดำาเนนิการ
สหกรณ์ซึ่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการนั้น
 ให้คณะกรรมการอำานวยการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธรุะ แต่จะต้องมกีารประชุมกนัเดอืนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
 ในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการสหกรณ์ ต้องมีกรรมการอำานวยการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการอำานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ใน
การประชุมคราวถัดไปทราบ

 ข้อ  84.  อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำานวยการ ให้คณะกรรมการอำานวยการเป็น 
ผูด้ำาเนนิกจิการแทนคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบงัคบั  
ระเบียบ มติ และคำาสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
   (2) ควบคุมการจัดทำาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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   (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
   (4) เสนอแนะคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ในการปรบัปรงุหรอืแก้ไขการบรหิารงาน 
ของสหกรณ์
   (5)  ควบคมุดแูลการจดัทำางบการเงนิประจำาปีและรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนนิงาน 
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
   (6) พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
   (7)  จดัทำาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
   (8) ทำานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์มอบหมาย

 ข้อ 85. คณะกรรมการเงนิกู้ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจตัง้คณะกรรมการเงนิกูจ้าก
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ จำานวน 3 คน โดยให้มีตำาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและ 
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
 คณะกรรมการเงนิกูใ้ห้อยูใ่นตำาแหน่งได้เท่ากบักำาหนดเวลาของคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ 
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
 ให้คณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดอืนละหนึง่ครัง้ 
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
 ในการประชมุคณะกรรมการเงนิกู ้ต้องมกีรรมการเงนิกูเ้ข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทราบ 
ในการประชุมคราวถัดไป
 ข้อ 86. อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเงนิกู ้ให้คณะกรรมการเงนิกูม้อีำานาจหน้าทีใ่นการพจิารณา 
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์ รวมทั้ง 
ข้อต่อไปนี้
   (1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
   (2)  ตรวจสอบและควบคมุให้เงนิกูม้หีลกัประกันตามทีก่ำาหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด
   (3)  ดูแลและติดตามการชำาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในสัญญา
   (4)  รายงานและสอบสวนเบือ้งต้นให้ได้ข้อความจรงิ ในกรณสีมาชกิผูกู้้ขอผ่อนเวลาการส่ง 
เงินงวดชำาระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ดำาเนินการ 
สหกรณ์ พจิารณาผ่อนผนัหรือเรยีกคนืเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชกิออกจากสหกรณ์ หรอืพจิารณาว่า 
ตกเป็นผู้ผิดนัดชำาระหนี้ตามข้อ 75 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจำาทุกเดือน
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 ข้อ 87. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ จำานวน 5 คน โดยให้มี
ตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ให้อยูใ่นตำาแหน่งได้เท่าทีก่ำาหนดเวลาของคณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ 
ประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งจำานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำาเนิน
การสหกรณ์ทราบในการประชุมคราวถัดไป

 ข้อ 88. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์ ให้คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์มีอำานาจและหน้าที่ดำาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของ 
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก 
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
   (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ง 
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
   (3) ดำาเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก
   (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
   (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน 
และนอกประเทศ เพื่อนำาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์พิจารณานำามาบริการแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการ

 ข้อ 89. คณะอนกุรรมการ ในกรณจีำาเป็นแก่การดำาเนนิงาน คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์  
อาจมีคำาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำานาจหน้าที่ 
ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์กำาหนด
 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง 
นัน้ ๆ  เป็นทีป่รกึษาคณะอนกุรรมการและให้ถอืว่าท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมการเป็นส่วนหนึง่ขององค์ประกอบ

 ข้อ 90. คณะอนุกรรมการการลงทุน องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให ้
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ แต่งต้ังกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน 
จำานวนห้าคน โดยมตีำาแหน่งประธานอนกุรรมการคนหนึง่และเลขานกุารอนกุรรมการคนหนึง่ นอกนัน้เป็น 
อนุกรรมการ
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 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้

 ข้อ 91. อำานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการการลงทนุ ให้คณะอนกุรรมการการลงทุนมอีำานาจ
และหน้าท่ีดำาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำาหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำาปีให้ 
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  
พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
   (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตท่ี 
คณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด
   (3) ประเมิน ติดตาม กำากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
   (4) กำากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
   (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบและรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานในที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำาปี
   (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มอบหมาย

ประธานในที่ประชุม

 ข้อ 92. ประธานในทีป่ระชมุ ในการประชมุใหญ่หรอืการประชมุคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน 
กรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุด้วย กใ็ห้ทีป่ระชมุเลอืกตัง้ 
กรรมการดำาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
 ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการอำานวยการ  
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
 ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม 
ตามลำาดับ แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้า 
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ 
ถอดถอน คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทัง้คณะหรอืตำาแหน่งประธานกรรมการ ให้ผูต้รวจสอบกจิการ 
เป็นประธานในที่ประชุม 
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม

 ข้อ 93. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสยีงในท่ีประชุมใหญ่และทีป่ระชมุกลุ่มสุดแต่กรณ ีสมาชกิและผูแ้ทนสมาชกิจะมอบให้ผูอ้ืน่มาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได้
 ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน 
เรื่องนั้นไม่ได้

 ข้อ 94. การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม 
คณะกรรมการดำาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
   (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
   (2) การควบสหกรณ์
   (3) การแยกสหกรณ์
   (4) การเลิกสหกรณ์
 การอื่นใดที่ข้อบังคับนี้กำาหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตาม 
ข้อกำาหนดนั้น
 ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน 
เรื่องนั้นไม่ได้

รายงานการประชุม

 ข้อ 95. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนนิการสหกรณ์ หรอืการประชมุคณะกรรมการอืน่ ๆ  นัน้ ต้องจดัให้ผูเ้ข้าประชุมลงลายมอืช่ือ พร้อมทัง้
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธาน ในที่ประชุมกับเลขานุการ 
หรือกรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต้องจัดทำาให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 
สามสิบวัน

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 ข้อ 96. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการ
ของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือ 
เป็นทีป่รึกษาสหกรณ์หรอืเป็นผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ และในการจ้างผูจ้ดัการต้องทำาหนงัสอืสญัญาจ้าง 
ไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ เรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
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 ในการแต่งตัง้ หรอืจ้างผูจ้ดัการ ต้องให้ผู้จดัการรบัทราบและรบัรองท่ีจะปฏบิตัหิน้าท่ีดงักำาหนด 
ไว้ในข้อ 98 เป็นลายลักษณ์อักษร
 ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีอำานาจกำาหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตำาแหน่งของผู้จัดการ

 ข้อ 97. การดำารงตำาแหน่งผูจ้ดัการ สหกรณ์อาจจ้างผูจั้ดการได้สองวธิ ีคอื มีกำาหนดระยะเวลา 
จ้างหรือไม่มีกำาหนดระยะเวลาจ้างก็ได้

 ข้อ 98. อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูจั้ดการ ผูจ้ดัการมอีำานาจหน้าทีใ่นการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถกูต้อง ตลอดจนเป็นธรุะจดัให้ผู้เข้า 
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ 
ของสหกรณ์
   (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
   (3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
   (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
   (5) จัดทำารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน 
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
   (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดในระเบียบ 
ของสหกรณ์รวมถึงกำาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น 
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
   (7) เป็นธรุะกวดขนัในเรือ่งการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัให้มใีบสำาคัญโดยครบถ้วน 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
   (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
   (9) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานกุารในการนดัเรยีกประชมุใหญ่ ประชมุคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
   (10) รบัผิดชอบจัดทำางบการเงนิประจำาปีและรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนนิงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
   (11) จดัทำาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
   (12) จัดทำาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่
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   (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
   (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
   (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ 
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
   (16) เสนอรายงานกจิการประจำาเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์
   (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที ่
ทางราชการกำาหนด
   (18) คำ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคำ้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
   (19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำาเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

 ข้อ 99. การพ้นจากตำาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   (1)  ตาย
   (2) ลาออกโดยแสดงความจำานงทำาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
   (3)  ขาดคณุสมบติัตามระเบยีบของสหกรณ์ หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามทีข้่อบงัคบัและ
กฎหมายสหกรณ์กำาหนด
   (4)  อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือครบกำาหนดตามสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึง
กำาหนดก่อน และให้พ้นจากตำาแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์
   (5) ถูกเลิกจ้าง
   (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้ 
กระทำาการหรือละเว้นการกระทำาการใด ๆ อันอาจทำาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม  
อันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

 ข้อ 100. การลาออกจากตำาแหน่งผูจ้ดัการ ให้ผูจ้ดัการยืน่หนงัสอืถงึสหกรณ์ก่อนวนัทีจ่ะออก
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์พิจารณา 
การลาออกนั้น 

 ข้อ 101. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ภายในห้าปี 
นับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ไม่อยู่ใน
ฐานะจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำาแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ดำาเนินการ
มอบหมายในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำาเนินการคนใดคนหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร

 ข้อ 102. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำาแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดดำารงตำาแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ 
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มอบหมายเป็น 
ผู้รักษาการแทน
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 ข้อ 103. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำาเนนิการสหกรณ์ต้องจดัให้มกีารตรวจสอบหลักฐานทางบญัชีและการเงนิกบับรรดาทรพัย์สินและหนีสิ้น 
ตลอดจนจัดทำางบการเงิน ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
 ข้อ 104. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำาแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจำาเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 75 ((1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

 ข้อ 105. ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์อาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ  
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะนำาในการดำาเนินงาน
ทั่วไปของสหกรณ์ จำานวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายท่ีมีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืน ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ี
ปรกึษาซึง่จะต้องได้รับให้อยูภ่ายใต้งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รบัอนมุตัต่ิอท่ีประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้
ในรายงานประจำาปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 ข้อ  106.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิความรู ้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี  
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็น 
ผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำานวนหนึ่งนิติบุคคล 
 ข้อ 107. ขัน้ตอนและวธิกีารเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ ให้คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ 
ประกาศขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให ้
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณา 
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์
กำาหนด เพือ่นำาเสนอชือ่ผู้ทีผ่่านการคดัเลือกเสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้ตามประกาศ โดยผูส้มคัรเข้ารบั
การเลอืกตัง้เป็นผูต้รวจสอบกจิการต้องแสดงตนต่อทีป่ระชมุใหญ่ด้วย และให้ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกตัง้คะแนนสงูสดุ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้  
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำาดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำารอง จำานวนหนึ่งนิติบุคคล
 กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 109 (2) (3) (4) 
หรอื (5) ให้ผูต้รวจสอบกจิการสำารองเข้าปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ทนัทเีท่าระยะเวลาทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ตนแทน หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
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 ข้อ 108. การดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่งได้มีกำาหนด  
เวลาสองปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกำาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ 
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดมิปฏิบตัหิน้าทีอ่ยูต่่อไปจนกว่าทีป่ระชุมใหญ่มมีตเิลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการคนใหม่
 ผูต้รวจสอบกจิการทีพ้่นจากตำาแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมใหญ่อกีได้แต่ต้อง 
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำาหนดระเบียบ 
วาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจาก 
ผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำารงตำาแหน่งของผู้แทน 
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำารงตำาแหน่ง 
 ข้อ 109. การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   (1) ถึงคราวออกตามวาระ
   (2) ตาย
   (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสอืยืน่ต่อประธาน คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์  
และให้มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ
   (4) ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซึง่เป็นบคุคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากตำาแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
   (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด 
 ข้อ 110. อำานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดำาเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ
ในการดำาเนนิธรุกจิตามทีก่ำาหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ รวมทัง้ การประเมนิผลการควบคมุภายใน การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบนัทกึบญัชีเพือ่ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด
   (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
   (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคำาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำานักงาน
สหกรณ์จังหวัด สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำาหนดให้ต้องปฏิบัติ
   (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
วเิคราะห์และประเมนิความมปีระสิทธิภาพการใช้ทรพัย์สนิของสหกรณ์ เพือ่ให้การใช้ทรพัย์สนิเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 
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   (5) ตรวจสอบและตดิตามการดำาเนนิงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสงัเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำานักงานสหกรณ์จังหวัด สำานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี

 ข้อ 111. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผูต้รวจสอบกจิการมหีน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรประจำาเดือนและประจำาปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจำาเดอืน 
ทีผ่่านมา เข้าร่วมประชมุใหญ่เพือ่รายงานผลการตรวจสอบประจำาปีเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
 กรณพีบว่ามเีหตกุารณ์ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่สหกรณ์หรอืสมาชกิ หรอืสหกรณ์มกีารปฏบิตั ิ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำาสั่ง ประกาศหรือคำาแนะนำาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ 
มติที่ประชุมหรือคำาสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง  
ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ทันทีเพ่ือดำาเนนิการแก้ไข และให้จดัส่ง 
สำาเนารายงานดังกล่าวต่อสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำานักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผล 
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย
 ข้อ 112. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น  
การปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ 
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ 
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ทราบโดยเรว็ และผู้ตรวจสอบกจิการ 
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
 การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่

 ข้อ 113. สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้
   (1) อำานวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำาช้ีแจง 
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
   (2) กำาหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ 
กิจการประจำาเดือนและจัดทำาหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ทุกครั้ง 
   (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ 
การดำาเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
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หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 ข้อ 114. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   (1) ต้องกำาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง 
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
   (2) คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อม ี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ท่ีมีอยู่ 
ทั้งหมดในขณะนั้น 
   (3) กรณีท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกหรือ 
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน ลงลายมือชื่อทำาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ 
ดำาเนินการสหกรณ์ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำาได้  
โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
   (3) การพจิารณาวาระการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั ให้กระทำาได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ 
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุม 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
   (4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำาหนดระเบียบ  
หรือคำาสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำาความที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ถือปฏิบัติ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ

 ข้อ 115. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีอำานาจหน้าที่กำาหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
   (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
   (2)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
   (3)  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
   (4)  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก………(นิติบุคคลอื่น)
   (5)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
   (6)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
   (7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
   (8)  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
   (9)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน
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   (10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
   (11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
   (12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก3

   (13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เห็นสมควรกำาหนดไว้ให้มี 
เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
 ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ 
ใช้บังคับได้ 
 ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์กำาหนดใช้แล้ว ให้ส ่งสำาเนาให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน

 ข้อ 116. การดำาเนนิคดเีกีย่วกบัความเสยีหาย ในกรณีทีท่รพัย์สนิของสหกรณ์ถกูยกัยอกหรอื
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 และข้อ 115 (5) (6) แต่มิได้รับ
ชำาระตามเรียก คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำาหนดอายุความ

 ข้อ 117. การตคีวามในข้อบงัคบั ถ้ามปัีญหาเกีย่วกบัการตคีวามในข้อบงัคบัข้อใด ให้คณะกรรมการ  
ดำาเนนิการสหกรณ์เสนอปัญหานัน้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่ขอคำาวนิจิฉยั และให้สหกรณ์ถอืปฏบิตัติาม 
คำาวินิจฉัยนั้น

 ข้อ 118. ทรพัย์สนิของสหกรณ์ การจำาหน่ายอสงัหารมิทรพัย์ของสหกรณ์ต้องได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมใหญ่ด้วย
 การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

 ข้อ 119. การจำาหน่ายทรพัย์สนิเมือ่สหกรณ์ต้องเลกิ เมือ่สหกรณ์ต้องเลกิและได้จดัการชำาระบญัชี 
โดยจำาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและ 
ชำาระหนีส้นิอืน่ ๆ  ของสหกรณ์เสรจ็สิน้แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มทีรพัย์สินเหลืออยูเ่ท่าใดให้ผู้ชำาระบญัชีจ่าย 
ตามลำาดับ ดังต่อไปนี้
   (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำาระแล้ว
   (2) จ่ายเป็นเงนิปันผลตามหุน้ทีช่ำาระแล้ว แต่ต้องไม่เกนิอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กำาหนด
   (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)
 เงนิทีจ่่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือ่รวมท้ังส้ินต้องไม่เกนิยอดรวมแห่งจำานวนเงนิกำาไรสุทธท่ีิสหกรณ์
หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ตามมตขิองท่ีประชมุใหญ่ หรอืด้วยความเห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณทีีไ่ม่อาจเรยีกประชุมใหญ่ 
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำาระบัญชีเสร็จ
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 ข้อ 120. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติ 
ที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำาสั่ง ระเบียบ หรือคำาแนะนำาของนายทะเบียนสหกรณ ์
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล

 ข้อ 121. นบัแต่วันทีข้่อบงัคบัน้ีใช้บังคบั ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถอืใช้อยูก่่อนวันท่ีข้อบังคบันีถ้อืใช้  
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กำาหนดระเบียบขึ้นถือ 
ใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้4 

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

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

เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน

.....................................................................................................……......................................…………........

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

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

215รายงานกิจการประจำาปี 2564

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำ�กัด พ.ศ. 2565

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





ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.8 อนุมัติการรับเงินรอจ่ายคืน
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4.8 พิจารณาการรับเงินรอจายคืน 
ผูจัดการ 

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

 

ลําดับท่ี รายการ วันเดือนปท่ีโอน จํานวนเงิน 

1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขานครพนม 23 พย.2558 4,000 บาท 
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั สาขาบางเขน 25 กพ.2559 2,500 บาท 
 รวมเปนเงนิ  6,500 บาท 

 

   เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี กษ 0408/ว.25758                  
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2540 เร่ืองคําแนะนําวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางรับให
สหกรณฯ แจงใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญประจําป พรอมปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
และขอใหสมาชิกมารับเงินดังกลาวภายใน 120 วัน หากพนกําหนดแลวการรับเงินรอจายคืน สหกรณ
จะดําเนินการปดบัญชีและโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาทุนสํารองของสหกรณ 

 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
  
   

มติที่ประชุม .................................................................................................................................              
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     4.9 พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีและจัดจางผูสอบบัญชีประจําป 2565 
ผูจัดการ    
  ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดใหสหกรณออมทรัพยฯ สามารถจางผูสอบบัญชี
เอกชนทําการตรวจสอบบัญชีของสหกรณไดภายใตการกํากับดูแลของ  กรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อ
ประโยชนของสหกรณท่ีจะทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวดเร็ว สามารถทําการ
ประชุมใหญ  จัดสรรเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกไดภายในเวลาอันสมควรทันตามความ
ตองการของสมาชิก โดยใหสหกรณคัดเลือกผูสอบบัญชีอนุญาตท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
สหกรณ และนําเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป  
  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                  
ขอ 71 (5)  กําหนดใหท่ีประชุมใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจางและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีอนุญาต 
  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 41 คร้ังท่ี 11/2564               
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม  2564   ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ของบริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ                       
โดยนายวิทยา เจนโชติสุวรรณ  ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 2597 ซึ่งเปนบริษัทฯ เดิมท่ีได
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด มาหลายปแลว เสนอคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี เปนเงิน  95,000 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดแนบทายวาระน้ี 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณา  
   1. บริษัท ธนสาร การบัญชี และคณะ โดยนายวิทยา เจนโชติสุวรรณ  
ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 2597 เปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  
ประจําป 2565 
   2. เห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2565                            
เปนเงิน  95,000  บาท (เกาหมื่นหาบาทถวน)  เพื่อสหกรณจะไดเสนอใหนายทะเบียนสหกรณ
ออกคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

มติท่ีประชุม ................................................................................................................... 
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                        รายละเอียดแนบทายวาระ 4.9 
   

ลําดับ บริษัท วงเงินคาจาง การปฏิบัติงาน/การรายงานผลการตรวจสอบ 
1 บริษัท ธนสาร การบัญชี โดย 

นายวิทยา  เจนโชติสวุรรณ   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต     
เลขท่ี 2597 

95,000 บาท 
ขอเบิกครั้งเดียว
ในวันท่ีรับรองงบ
การเงินประจําป 

-เขาปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ังและมอบหมายใหผูชวย
ผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ 3 คร้ังๆละ                   
ไมนอยกวา 2 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวยผูสอบบัญชี                  
ไมนอยกวา 3 คน 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
- ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหวางการ
ตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบเปนลายลักษณ อักษร หรือเมื่ อได รับแจ ง
ขอสังเกตทางการเงินการบญัชีจากหนวยงานราชการ 
- ขาพเจายินดีเขารวมประชุมใหญหรือประชุมคณะกรรมการทุก
คร้ังตามที่สหกรณรองขอ 
- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืนที่มีปบัญชี
เดียวกับสหกรณของทานไมเกินจํานวนที่กรมตรวจบัญชี
กําหนด 
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติตามที่ประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
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          4.10 การเลอืกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  42 
ผูจัดการ 
     ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 62                
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ และในวันดังกลาวกําหนดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 42  มีจํานวน  13  คน ดังนี้  
   1. คณะกรรมการดําเนินการ  เปนกรรมการ ที่ยังอยูในตําแหนงตอไป                
อีก 1 ป  จํานวน 6 ทาน  

1. นายสมโภชน อัคคะทวีวัฒน 2. นายสุเมธ ตันติกุล 
3. นายสมหวัง พิมลบุตร 4. นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ 
5. น.ส.ฉวีวรรณ พวงทิพากร 6. นายสุธรรม ล่ิมพานิช 

   2. กรรมการดําเนินการครบวาระ  4 ป  (เวนวรรค  1 ป ) จํานวน  1 ทาน  
1. นายสมบูรณ เย็นเอง   

   3.  กรรมการครบวาระและมีสิทธิสมัครเลือกตั้ง   จํานวน  5  ทาน    
1. นางสุมาลี ยุกตานนท 2. นายบัญชา สุขแกว 
3. นางอุมาพร พิมลบุตร 4. นางวไลวรรณ จิตตสุวรรณ 
5. นางชริสา ชีวะพฤกษ   

   ดังน้ัน เพ่ือใหการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย                 
กรมประมง จํากัด  ชุดท่ี 42  เปนไปดวยความเรียบรอย สหกรณฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง โดยมีนายศักดิ์สิทธ์ิ  วิบูลสุข เปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือทําหนาท่ีสรรหา 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด ชุดท่ี 42 เปนประธานกรรมการ  
จํานวน 1 คน  เปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน  และผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คณะ   

   สําหรับในปนี้ มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 3 คน
กรรมการดําเนินการสหกรณฯ  จํานวน  14  คน จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง 
 

มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.11 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำาปี 2565-2566
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        4.11 การเลอืกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565-2566 
ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2564  ลงวันท่ี  ธันวาคม 2563 ผูสมัครตองเปนนิติ
บุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมแนบ
หลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง ชั้น 3 กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี 1-8 ธันวาคม  2563 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 นิติบุคคล เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2565 เปนเงิน 90,000 บาท                      
(เกาหมื่นบาทถวน)                            
   ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

  จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
 
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  5

เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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        4.11 การเลอืกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565-2566 
ผูจัดการ   
   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยกรมประมง จํากัด  ประจําป 2564  ลงวันท่ี  ธันวาคม 2563 ผูสมัครตองเปนนิติ
บุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยผูสมัครตองย่ืนใบสมัครพรอมแนบ
หลักฐานตามท่ีระบุไวในขอ 3 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยกรมประมง ชั้น 3 กรมประมง 
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันท่ี 1-8 ธันวาคม  2563 มีผูย่ืนใบสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 นิติบุคคล เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2565 เปนเงิน 90,000 บาท                      
(เกาหมื่นบาทถวน)                            
   ชื่อบริษัทสํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดยนายศักดิ์ชาย  จันทรเรือง  
 
 
  

    

 

 

  จึงขอใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุม
รับทราบและพิจารณา 
 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
 
มติท่ีประชุม  .......................................................................................................... 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด (สอป.)
50 กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2562- 0572 ,  0 2562 - 0573 ,  0 2562 0600-15 ต่อ 7600 ,7601 
โทรสาร : 0 2562 - 0272 ,  0 2562 - 0573,  กด 10 หรือ 0 2579 - 2790
Email : tgc0269@gmail.com Website : http://www.fishcorp.in.th, 
facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด

คณะกรรมการ

ต่อ 41

ต่อ 42

ฝ่ายอำานวยการ (061-8239250) ID LINE : 061-8239250 

1. ธนพัชร์ หอมฟัก เจ้าหน้าที่ธุรการ ต่อ 14

ต่อ 20

2. ธัญสิริ แสงเทียน เจ้าหน้าที่ธุรการ ต่อ 21

3. นงคราญ หลักคำาแพง นักการ ต่อ 34

4. ชนมน ฤทธิ์ยิ้ม พนักงานทำาความสะอาด

ฝ่ายบริหารสินเชื่อ (087-5608886) ID LINE : 087-5608886

1. มัณฑนา เปาลิวัฒน์ หัวหน้าฝ่าย ต่อ 11

2. กรรณิกา สุวรรณะ เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ ต่อ 12

3. วรรณกร ศรีสุขวโรทัย เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ ต่อ 13

4. วิธินันท์ สุกิน เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ ต่อ 15

ฝ่ายการเงิน (087-5608884) ID LINE : 087-5608884

1. สุมาลี จันทเดช หัวหน้าฝ่าย ต่อ 16

ต่อ 17

2. ฐาปณี ผลาวงษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน ต่อ 23

ฝ่ายบัญชี (062-9525162) ID LINE : 062-9525162

1. กาญจนา เตชะเทพวรชัย หัวหน้าฝ่าย ต่อ 18

2. สุกัญญา วัฒนกิจ เจ้าหน้าที่บัญชี ต่อ 26

งานทะเบียนและประมวลผล (095-5087848) ID LINE : 095-5087848)

1. กุลพัชร รอดระรัง หัวหน้างาน ต่อ 19

2. ภานุพงศ์ กลิ่นประชุม เจ้าหน้าที่ประมวลผล ต่อ 27
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
(สสอ.ชสอ.) โทร. 0 2562 0572 ต่อ 21, 061-8239250  โทรสาร. 0 2579 2790 , ID LINE : 061-8239250
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