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ระเบียบวาระที่ 3.1
ผลการดาเนินงาน ปี 2562
1. สมาชิก
จำนวนสมำชิก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 4,513 คน
สมาชิก
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบจานวนสมาชิกจาก ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
3,821
4,155
4,357
470
320
206
136
118
134
4,155
4,357
4,429

ปี 2562
4,429
245
161
4,513

2. ทุนเรือนหุ้น
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ เป็นทุนที่มีมูลค่ำเท่ำ ๆ กัน มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท สมำชิกได้ถือไว้กับสหกรณ์ใน
ฐำนะควำมเป็นเจ้ำของ โดยสัญญำให้หักจำกเงินเดือนของสมำชิกเป็นจำนวนเท่ำ ๆ กันทุกเดือน ทุนเรือนหุ้นเป็นทุนที่
แสดงถึงและสร้ำงควำมมั่นคงแก่สมำชิกและสหกรณ์ รวมถึงควำมมั่นคงทำงด้ำนฐำนะกำรเงิน
ทุนเรือนหุ้น
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
510,805,640.00 608,486,530.00 683,923,260.00
117,025,219.00 106,654,082.00 103,270,200.85
19,344,329.00
31,217,352.00
28,346,650.85
608,486,530.00 683,923,260.00 758,846,810.00

ปี 2562
758,846,810.00
106,651,627.00
28,242,267.00
837,256,170.00

3. การบริการเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ เปิดบริกำรธุรกรรมเงินรับฝำกจำกสมำชิก คือ เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ เพื่อเป็นทำงเลือกในกำร
ออมทรัพย์เป็นกำรระดมเงินเข้ำมำหมุนเวียนภำยในสหกรณ์ เพื่อนำไปให้สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีควำมต้องกำรกู้เงินกับ
สหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตารางเปรียบเทียบเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2559 – ปี 2562
เงินรับฝาก
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ยอดยกมำต้นปี
465,497,376.71 392,677,824.84 375,899,591.39 300,265,003.54
เพิ่มระหว่ำงปี
29,490,700.73
85,219,969.25
59,672,984.06
98,557,958.67
ลดระหว่ำงปี
102,310,252.61
101,998,202.70
135,307,571.91
40,115,142.58
คงเหลือสิ้นปี
392,677,824.84 375,899,591.39 300,265,003.54 358,707,819.63
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4. การบริการให้สินเชื่อแก่สมาชิก (เงินกู้)
สหกรณ์ให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกตำมควำมจำเป็น โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้และหุ้นสะสม
ซึ่งได้กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่ำด้วยกำรให้สมำชิกกู้
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ฉุกเฉิน ปี 2559 – ปี 2562
เงินให้กู้
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ยอดยกมำต้นปี
9,373,990.62
11,034,002.37
11,552,972.34
เพิ่มระหว่ำงปี
31,609,840.00
37,356,542.00
38,061,360.78
ลดระหว่ำงปี
29,949,828.25
36,837,172.03
38,012,108.12
คงเหลือสิ้นปี
11,034,002.37
11,552,972.34
11,602,225.00

ปี 2562
11,602,225.00
32,279,780.48
35,308,515.48
8,573,490.00

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้สามัญ ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
659,938,109.65 710,202,702.71 767,611,377.23
339,505,685.52
350,492,209.63
389,495,765.20
289,241,092.46
293,083,535.11
356,579,661.32
710,202,702.71 767,611,377.23 800,527,481.11

ปี 2562
800,527,481.11
407,473,397.91
370,902,087.60
837,098,791.42

เงินให้กู้
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้สามัญไม่เกินวงเงินหุ้นหรือเงินฝาก ปี 2559 – ปี 2562
เงินให้กู้
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ยอดยกมำต้นปี
7,416 ,068.00
7,033,344.00
7,859,671.00
9,314,915.00
เพิ่มระหว่ำงปี
3,174,715.00
4,701,750.00
6,138,045.00
13,967,014.00
ลดระหว่ำงปี
3,557,439.00
3,875,423.00
4,682,801.00
8,963,557.00
คงเหลือสิ้นปี
7,033,344.00
7,859,671.00
9,314,915.00
14,318,372.00

เงินให้กู้
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้รถยนต์ ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
9,159,044.81
8,691,607.36
6,407,520.41
2,524,151.77
587,023.00
2,489,447.00
2,991,589.22
2,871,109.95
2,283,473.85
8,691,607.36
6,407,520.41
6,613,493.56
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ปี 2562
6,613,493.56
4,074,022.44
2,358,685.04
8,328,830.96

เงินให้กู้
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้รถจักรยานยนต์ ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
600,499.00
386,070.00
825,664.00
53,790.00
665.00
225,165.00
268,219.00
139,385.00
600,499.00
386,070.00
247,350.00

ปี 2562
247,350.00
191,985.00
177,826.00
261,509.00

เงินให้กู้
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ไถ่ถอนหนี้ ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
35,473,248.05
44,725,488.05
48,178,742.00
22,165,405.00
17,031,260.00
67,410.00
12,913,165.00
13,578,006.05
11,825,070.00
44,725,488.05
48,178,742.00
36,421,082.00

ปี 2562
36,421,082.00
52,430.00
11,701,050.00
24,772,462.00

เงินให้กู้
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้เพื่อการลงทุน ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
4,023,159.53
3,030,082.00
3,869,201.00
3,010,000.00
10,530,840.00
15,500.00
4,003,077.53
9,691,721.00
3,046,580.00
3,030,082.00
3,869,201.00
838,121.00

ปี 2562
838,121.00
2,500,000.00
346,771.00
2,991,350.00

เงินให้กู้
ยอดยกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงปี
ลดระหว่ำงปี
คงเหลือสิ้นปี

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย ปี 2559 – ปี 2562
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
8,436,471.42
13,366,165.27
30,216,438.27
6,880,000.00
20,840,000.00
16,773,820.00
1,950,306.15
3,989,727.00
6,119,309.00
13,366,165.27
30,216,438.27
40,870,949.27

ปี 2562
40,870,949.27
12,546,520.00
8,796,147.00
44,621,322.27
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ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อชาระหนี้ กยศ. ปี 2560 – ปี 2562
ปี 2562
เงินให้กู้
ปี 2560
ปี 2561
402,700.00
ยอดยกมำต้นปี
482,860.00
8,770.00
เพิ่มระหว่ำงปี
525,000.00
6,680.00
274,170.00
ลดระหว่ำงปี
42,140.00
86,840.00
137,300.00
คงเหลือสิ้นปี
482,860.00
402,700.00
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อทัศนศึกษา ปี 2561 – ปี 2562
ปี 2562
เงินให้กู้
ปี 2561
64,000.00
ยอดยกมำต้นปี
860,480.00
เพิ่มระหว่ำงปี
80,000.00
242,550.00
ลดระหว่ำงปี
16,000.00
681,930.00
คงเหลือสิ้นปี
64,000.00
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2561 – ปี 2562
ปี 2562
เงินให้กู้
ปี 2561
650,112.00
ยอดยกมำต้นปี
134,094.00
เพิ่มระหว่ำงปี
650,808.00
460,058.00
ลดระหว่ำงปี
696.00
324,148.00
คงเหลือสิ้นปี
650,112.00
5. การบริการด้านสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์ได้จัดมุมกำแฟ (coffee corner) และหนังสือพิมพ์ วำรสำรต่ำงๆ เพื่อบริกำรสมำชิกที่มำติดต่อ ณ ที่
ทำกำรสหกรณ์ อำคำร 1 กรมศุลกำกร
6. แก้ไขระเบียบต่างๆ
สหกรณ์ได้ดำเนินกำรแก้ไขระเบียบและประกำศต่ำงๆ เพื่อบริหำรจัดกำรเงินฝำกและเงินกู้ให้กับสมำชิก ดังนี้
1. ประกำศสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กรมศุ ล กำกร จำกั ด ที่ 1/2562 เรื่อ ง กำรลดอั ต รำดอกเบี้ ย ให้ ส มำชิ ก
ผู้เสียชีวิต
2. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ที่ 2/2562 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้
สำมัญเพื่อซื้อรถจักรยำนยนต์ พ.ศ.2562
3. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ที่ 3/2562 เรื่อง กำรจ่ำยเงินกู้สำมัญให้แก่สมำชิกโดย
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร
4. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ที่ 4/2562 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรเงินกู้สำมัญเพื่อ
ทัศนศึกษำของสมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2562
5. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ที่ 5/2562 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อำศัย
พ.ศ. 2562
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6. ประกำศสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กรมศุ ล กำกร จ ำกั ด ที่ 6/2562 เรื่อ ง กำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผล เงิน เฉลี่ ย คื น
เงินรอจ่ำยคืน และเงินอื่นๆ ที่มียอดเงินไม่ถึง 50 บำท
7. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ที่ 7/2562 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญสำหรับสมำชิก
และสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2562
8. ประกำศสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ที่ 8/2562 เรื่อง กำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออม
ทรัพย์พิเศษ
9. ประกำศสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ กรมศุล กำกร จำกัด ที่ 9/2562 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงิน กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สำหรับสมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2562
10. ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กรมศุ ล กำกร จ ำกั ด เรื่ อ ง โครงกำรสวั ส ดิ ก ำรเงิ น กู้ ส ำมั ญ เพื่ อ ซื้ อ
รถจักรยำนยนต์ พ.ศ.2562
11. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง กำรจัดสวัสดิกำรกรณีสมำชิกและสมำชิกสมทบ
เสียชีวิต พ.ศ.2562
12. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง กำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ พ.ศ.2562
13. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรกู้สำมัญสำหรับสมำชิกและสมำชิก
สมทบ พ.ศ.2562
14. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ว่ำด้วยสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ.2562
15. ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง โครงกำรสวัส ดิกำรเงินกู้สำมัญ เพื่อที่อยู่อำศัย
พ.ศ.2562
16. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรกู้สำมัญสำหรับสมำชิกและสมำชิก
สมทบ พ.ศ.2562
17. ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง โครงกำรสวัส ดิกำรเงินกู้สำมัญ เพื่อซื้อรถยนต์
พ.ศ.2562
18. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ.2562
19. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สำมัญเพื่อทัศนศึกษำของ
สมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ.2562
20. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกนิติบุคคล พ.ศ.2562
21. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง กำรรับจ่ำย และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์
พ.ศ.2562
22. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ว่ำด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อำศัย พ.ศ.2562
23. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรกู้สำมัญสำหรับสมำชิกและสมำชิก
สมทบ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่1)
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7. ผลการจัดระดับสหกรณ์และรางวัลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จากัด ได้รับ
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกำรจัดระดับสหกรณ์เป็น 4 ระดับ คือ
ดีเลิศ ดีมำก ดี และพอใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ในระดับ

ดีเลิศ
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประเมินคุณภำพของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร
จำกัด เป็นสหกรณ์ฯ ที่มีคุณภำพมำตรฐำน

สหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐาน
3. ผู้สอบบัญชีภำคเอกชนได้ประเมินชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด
ตำมเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมี 4 ระดับ คือ ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยสหกรณ์ฯ ได้รับกำรจัด
ชั้นคุณภำพ “ดีมำก”

ดีมาก
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ระเบียบวาระที่ 3.2
รายงานการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 3.3
การรับสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
ระหว่างปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 3.3
การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2562
ยอดยกมาจากสรุปยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก
สมาชิก
ข้าราชการ
ข้าราชการบานาญ
พนักงานราชการ
พนักงานสหกรณ์ฯ
สมาชิกสมทบ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครอบครัวสมาชิก
รวมสมาชิกใหม่
รวมสมาชิกทั้งสิ้น
หัก
สมาชิก(ลาออก)
สมาชิกสมทบ (ลาออก)
สมาชิก (เสียชีวิต)
สมาชิกสมทบ (เสียชีวิต)
สมาชิก (สิ้นสภาพสมาชิก)
สมาชิกสมทบ (สิ้นสภาพสมาชิก)
รวมสมาชิกลาออกและเสียชีวิต
คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ

28

4,429

ราย

156
5
38
2

ราย
ราย
ราย
ราย

34
10
245
4,674

ราย
ราย
ราย
ราย

118
29
12
0
1
1
161
4,513

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

4,029
484
4,513

ราย
ราย
ราย

ระเบียบวาระที่ 4.1
แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ
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ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่อง แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ
***********************************
คณะกรรมการดาเนินการได้มีมติที่ประชุมดาเนินการครั้งที่ 2 /2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จากัด เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2562 พิจารณาดังนี้
ข้อความเดิม
ข้ อ 3 อ าน าจกระท าการเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ มีอานาจ
กระทาการดังต่อไปนี้
(1) รั บ ฝากเงิน จากสมาชิก สมาชิ กสมทบ
หรื อ สหกรณ์ อื่ น หรื อ สมาคมฌ าปนกิ จ
สงเคราะห์
(2 ) จั ด ห า ทุ น เพื่ อ ด า เนิ น กิ จ ก า ร ต า ม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้ อ หุ้ น ของธนาคารซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทา
ให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อ ลงทุ น อย่ า งอื่ น ตามกฎหมาย
และตามที่คณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(11) ดาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้ ส วั ส ดิ ก ารและการสงเคราะห์ ต าม
สมควรแก่ ส มาชิ ก หรื อ สมาชิ ก สมทบและ
ครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ
(14) ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อทางวิช าการจาก

ข้อความที่แก้ไข

เหตุผล

ข้ อ 3 อ านาจกระท าการเพื่ อให้ บ รรลุ แก้ไขตามมาตรา 46 (5) แห่ง
วั ตถุ ประสงค์ ของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ มี พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไข
อานาจกระทาการดังต่อไปนี้
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(1) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือ
ประเภทประจ าจากสมาชิ ก สมาชิ ก
สมทบ หรื อ สหกรณ์ อื่ น หรื อ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของ
สมาคมนั้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง เป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ ผู้รับฝากเงิน หรือ
นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลากรหรือลูกจ้างไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุค คลนั้น เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้
ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(2) จั ด หาทุ น เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน แก่
สหกรณ์
(6) ซื้ อ หุ้ น ของชุ ม นุ มสห กรณ์ ห รื อ
สหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้ นของสถาบั นที่ ประกอบธุรกิจ
อัน ท าให้ เกิด ความสะดวกหรือ ส่ งเสริ ม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ น และตราสาร
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ข้อความเดิม
ทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
(15) กระท าการต่ าง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว้ใน
กฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ กล่ าวข้ างต้ น รวมถึ ง ซื้ อ ถื อ
กรรมสิ ทธิ์ห รื อทรั พ ย์ สิ ทธิครอบครอง กู้ ยื ม
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือ
รับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย
หรือ จ าหน่ าย จ านองหรื อ รั บ จ านอง จ าน า
หรื อ รั บ จ าน า ด้ ว ยวิ ธี อื่ น ใดซึ่ งทรั พ ย์ สิ น แก่
สมาชิกหรือของสมาชิก

ข้อความที่แก้ไข
การเงิน
(10) ฝ ากห รื อ ลงทุ น อย่ างอื่ น ตาม
กฎหมายและตามที่ ค ณ ะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
(11) ดาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้ ส วั ส ดิ ก ารและการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
และครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลื อทางวิชาการแก่
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(14) ขอรับความช่วยเหลื อทางวิชาการ
จ าก ท างราช ก าร ห น่ ว ย งาน ข อ ง
ต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(15) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้
ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ เพื่ อ ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กล่ าวข้างต้ น
รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์ สิทธิ
ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่า
ซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิ
การเช่ า หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ซื้ อ ขายหรื อ
จ าหน่ าย จานองหรือ รับ จานอง จ าน า
หรือรับจานา ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิ น
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
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เหตุผล

ข้อความเดิม
ข้ อ 112 การแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั งคั บ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้ องก าหนดในระเบี ย บวาระการประชุ ม
ใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้ แจ้งไปยัง
สมาชิ กพร้ อ มหนั งสื อ แจ้ งระเบี ย บวาระการ
ประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอ
วาระแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ ได้ เ มื่ อ มี ก าร
พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ จ ะขอแก้ไขเพิ่ ม เติ ม นั้ น ในที่
ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
ซึ่ ง มี ก รรมการด าเนิ น การ มาประชุ ม เต็ ม
จานวนของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่
ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
นั้ น ให้ ถื อ เสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของ
กรรมการดาเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือ
ชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ท า ห นั ง สื อ ร้ อ ง ข อ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ก็ ย่ อ มท าได้ โดยต้ อ งระบุ ข้ อ ความที่ จ ะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิ จ ารณาวาระการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุม
ใหญ่ ที่ มี อ งค์ ป ระชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่า กึ่ งหนึ่ งของ
จานวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้น ขัด
กับกฎหมายหรือไม่เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์
ของสหกรณ์ ห รื อ เจตนารมณ์ แ ห่ งกฎหมาย
นายทะเบี ย นสหกรณ์ อ าจแก้ไขข้อความนั้ น
แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้ อ บั งคั บ ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ รั บ จด
ทะเบี ย นแล้ ว หากยั ง ไม่ ได้ ก าหนดระเบี ย บ
หรือคาสั่งให้สอดคล้ องกัน ก็ให้ นาความที่ได้

ข้อความที่แก้ไข
เหตุผล
ข้ อ 112 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร มีความคล่องตัวและเพิ่ม
ดังต่อไปนี้
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
(1) ต้ อ งก าหนดในระเบี ย บวาระการ
ประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และ
ให้ แจ้ งไปยั งสมาชิ ก พร้ อ มหนั ง สื อ แจ้ ง
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะ
เสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติม
นั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ซึ่ ง มี ก รรมการด าเนิ น การ
มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการด าเนิ น การที่ มี อ ยู่ ใ น
ข ณ ะนั้ น โด ย ม ติ ให้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของกรรมการด าเนิ น การที่ ม า
ประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถ้า
สมาชิ ก หรื อ ผู้ แ ทนสมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ลงลายมื อชื่ อท าห นั งสื อร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น ให้ แ ก้ ไ ข
เพิ่ มเติ มข้ อ บั งคั บ ก็ ย่ อ มท าได้ โดยต้ อ ง
ระบุ ข้ อ ความที่ จ ะขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม นั้ น
พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ให้ กระทาได้แต่เ ฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ ที่ มีองค์ประชุมไม่น้ อยกว่า
กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก หรื อ ของ
ผู้ แทนสมาชิ กทั้ งหมด หรือ ไม่ น้ อยกว่า
หนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ล งมติ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล้ ว หากปรากฏ ว่ า
ข้ อ ความนั้ น ขั ด กั บ กฎหมายหรื อ ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือ
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ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไข
กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และ เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจด
ทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์ รับ
จดทะเบี ย นแล้ ว หากยั ง ไม่ ได้ ก าหนด
ระเบียบหรือคาสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้
นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้ ว
นั้ น มาบั ง คั บ ใช้ แ ละให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งถื อ
ปฏิบัติ

เหตุผล

ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขเนื้อหาข้างต้นแล้ว นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ หากนายทะเบียน
เห็นชอบให้แก้ไขรูปแบบโดยไม่กระทบเนื้อหาข้างต้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
มติที่ประชุม .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.2
อนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 4.3
อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2562
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ลาดับ
1
2
3
4

ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
รายการ
จานวนเงิน (บาท) ร้อยละ จานวนเงิน (บาท)
กาไรสุทธิ
45,997,943.64 100.00 51,111,131.12
เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
6,049,968.03 13.15
7,478,089.91
เป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00 0.07
30,000.00
เป็นเงินปันผลตามหุ้น อัตราร้อยละ 4.60
32,378,185.27 70.39
35,944,713.51
เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งดอกเบี้ย ร้อยละ 7
3,681,632.01 8.00
3,808,026.53

ร้อยละ
100.00
14.63
0.07
70.33
7.45

เป็นเงินโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อย

5 ละ 10 ของกาไรสุทธิ
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2

ของทุนเรือนหุ้น
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
เป็นทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ

7
8
9 เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันฯ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
10 ทุนศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
11 เงินปันผลคลาดเคลื่อน
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

2,036,295.00
500,000.00

4.43
1.09

100,000.00 0.22
100,000.00 0.22
1,000,000.00 2.17
100,000.00 0.22
21,863.33 0.05
45,997,943.64 100.00
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2,044,440.00
500,000.00

4.00
0.98

100,000.00 0.19
100,000.00 0.19
1,000,000.00 1.96
100,000.00 0.19
5,861.17 0.01
51,111,131.12 100.00

ระเบียบวาระที่ 4.4
แผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 4.4
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2563
*******************************

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบีย้ รับจากเงินกู้
เงินฝากและเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนียมแรกเข้าและรายได้อนื่ ๆ
รวมรายได้ทงั้ สิน้
หัก ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าสวัสดิการและค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าล่วงเวลา
ค่าเบีย้ เลีย้ งพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสมาชิกในต่างจังหวัด
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จา่ ยในการจัดหาโปรแกรมและเช่าเครือข่าย
ค่าโปรแกรมบัญชีสหกรณ์และสิทธิการใช้ตดั จ่าย
ค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายและอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาบริการรวมทัง้ อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าจ้างผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสานักงานใช้ไป
ค่าเสือ่ มราคา-ครุภณ
ั ฑ์อปุ กรณ์สานักงาน
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสวัสดิการสมาชิก (รับรองสมาชิก)
ค่าอบรมสมาชิก
หนีส้ งสัยจะสูญเงินกูใ้ ห้กู้
หนีส้ งสัยจะสูญดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ
ค่าตอบแทนหน่วยหักส่ง
ค่าทนายความ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
รวม
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ปี 2563
บาท
53,000,000.00
6,000,000.00
59,000,000.00

ปี 2562
บาท
52,000,000.00
4,000,000.00
56,000,000.00

งบการเงิน
บาท
54,951,644.02
8,214,774.51
63,166,418.53

20,000.00
59,020,000.00

20,000.00
56,020,000.00

116,677.12
63,283,095.65

3,100,000.00
600,000.00
100,000.00
120,000.00
100,000.00

2,900,000.00
600,000.00
100,000.00
150,000.00
100,000.00
-

2,636,296.85
500,642.00
85,885.00
70,300.00
96,595.00
-

200,000.00

500,000.00
-

182,744.58
-

160,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00

160,000.00
250,000.00
200,000.00
50,000.00
-

130,000.00
86,039.63
65,332.76
14,980.00
-

300,000.00
202,000.00
30,000.00
300,000.00
50,000.00
50,000.00

300,000.00
202,000.00
30,000.00
300,000.00
80,000.00
100,000.00
300,000.00
100,000.00
50,000.00
300,000.00
200,000.00
6,972,000.00

263,200.00
202,000.00
15,373.00
217,834.00
39,482.00
16,859.00

300,000.00
100,000.00
120,000.00
100,000.00
200,000.00
6,432,000.00

(11,332.10)
38,160.00
150,403.06
4,800,794.78

ระเบียบวาระที่ 4.4
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2563
*******************************

ปี 2563
บาท

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าเบีย้ ประกันภัยหนีส้ ูญ
ทุนช่วยเหลือผูค้ ้าประกันเงินกูป้ ระเภทสามัญ
ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝาก
7,000,000.00
หัก
ผลการขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุน้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
45,588,000.00
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์อุปกรณ์สานักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดหาครุภณ
ั ฑ์อุปกรณ์สานักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์
200,000.00
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นการจัดหาครุภณ
ั ฑ์อปุ กรณ์สานักงาน

ปี 2562
บาท

งบการเงิน
บาท
-

-

7,000,000.00

7,371,169.75

42,048,000.00

51,111,131.12

200,000.00

มติที่ประชุม............................................................................................................................................................................................................
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-

แผนงานประจาปี 2563
การให้สินเชือ่ แก่สมาชิกและผลตอบแทนจากการลงทุน
การให้สินเชือ่ สมาชิก
สหกรณ์คาดว่า จะดาเนินธุรกรรมการให้สินเชือ่ แก่สมาชิกในวงเงินกูป้ ระมาณ 1,400 ล้านบาท ดอกเบีย้ ร้อยละ 4.25-5.85 ต่อปี
ทาให้มีดอกเบีย้ รับประมาณ 53,000,000 บาท
การลงทุนและเงินฝากต่างๆ
นาเงินส่วนทีเ่ หลือจากการให้สินเชือ่
ไปลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ตัว๋ แลกเงินธนาคารต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นต้น
อัตราดอกเบีย้ ประมาณร้อยละ 1.5 - 3.5 ต่อปี ทาให้มีรายได้ประมาณ 6,000,000 บาท
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อขยายจานวนสมาชิก
สหกรณ์จะเพิม่ สือ่ การเผยแพร่สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการสมัครสมาชิกของเจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร
คาดว่าจะได้สมัครสมาชิกใหม่ประมาณ 200 คน
คาอธิบายประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนและค่าจ้าง (ผูจ้ ัดการ 1 คนและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ 10 คน)
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (ค่าอาหารกลางวัน จานวน 11 คนและค่าเครือ่ งแบบเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ) และค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าล่วงเวลา
ค่าเบีย้ เลีย้ งพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสมาชิกในต่างจังหวัด
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรมและเช่าเครือข่าย
ค่าโปรแกรมบัญชีสหกรณ์และสิทธิการใช้ตัดจ่าย
ค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายและอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรวมทัง้ อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าจ้างผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสานักงานใช้ไป
เช่น แบบพิมพ์ต่างๆ, สมุดเงินฝากฯ, กระดาษ A 4, ผงหมึก เป็นต้น
ค่าเสือ่ มราคา เป็นสัดส่วนตามมูลค่าครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายอืน่
ค่าเบี้ยประชุมคนละ 800 บาท เช่น คณะกรรมการดาเนินการจานวน 15 คนและผู้เข้าร่วมประชุม, คณะกรรมการเงินกู้ เป็นต้น
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ(หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ 72,000 บาท ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน คนละ 65,000 บาท ต่อปี)
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายการประชุมและประชุมใหญ่ เช่น ค่าสถานที่ ค่าของทีร่ ะลึกให้กับสมาชิก เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าเช็ค ค่าระบบ BIZ PAYMENT เป็นต้น
ค่าสวัสดิการสมาชิก เช่น ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เงินช่วยเหลือเป็นต้น
ค่าอบรมสมาชิก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาสมาชิก เป็นต้น
หนีส้ งสัยจะสูญเงินกูใ้ ห้กู้
หนีส้ งสัยจะสูญดอกเบีย้ เงินให้กคู้ ้างรับ
ค่าตอบแทนหน่วยหักส่ง
ค่าทนายความ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ เงินบริจาคให้หน่วยงานต่างๆ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
รวม
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3,100,000.00
600,000.00
100,000.00
120,000.00
100,000.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

200,000.00
-

บาท
บาท

160,000.00
150,000.00

บาท
บาท

100,000.00
50,000.00

บาท
บาท

300,000.00
202,000.00
30,000.00
300,000.00
50,000.00
50,000.00
300,000.00
100,000.00
120,000.00
100,000.00
200,000.00
6,432,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาอธิบายประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
ค่าเบีย้ ประกันภัยหนีส้ ูญ เป็นสัดส่วนตามวงเงินของลูกหนีเ้ งินกู้
ทุนช่วยเหลือผูค้ ้าประกันเงินกูป้ ระเภทสามัญ
ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝาก เป็นสัดส่วนของการรับฝากเงินจากสมาชิกตามอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
รวม
จัดซือ้ ครุภัณฑ์อุปกรณ์สานักงานและเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์สานักงาน เช่น ตูเ้ ก็บเอกสาร เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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7,000,000.00
13,432,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

200,000.00

บาท

ระเบียบวาระที่ 4.5
การลงทุนของสหกรณ์ ประจาปี 2563
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ระเบี ย บวาระที่ 4.5
การลงทุ น ของสหกรณ์ ประจาปี 2563
*******************************
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อกาหนดการนาเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอื่น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศกาหนดการนาเงิน
ของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกาหนดการ
ฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่ง
ประกอบกิจกรรมภายในราชอาณาจักร
“ตราสารแสดงสิ ท ธิ ในหนี้ ” หมายความว่ า ตั๋ ว แลกเงิ น ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ น หุ้ น กู้ ที่ มี
หลักประกัน หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บั ต รเงิ น ฝาก หรื อ ใบรั บ ฝากเงิ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Aขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้ น กู้ ที่ มี ห ลั ก ประกั น หรื อ หุ้ น กู้ ไ ม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ รัฐ วิส าหกิ จ จัด ตั้ งขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 4 การนาเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงดาเนินการได้
ข้ อ 5 การฝากหรื อ ลงทุ น ของสหกรณ์ ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกาหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อน
วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป (วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
คณะกรรมการดาเนินการ จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้ สหกรณ์สามารถนาเงินไปฝาก
หรื อ ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ 3(1)-(7) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากในสภาพการณ์ปัจจุบันสหกรณ์มีต้นทุนอยู่ในระดับสูง ทั้งจากอัตราเงินปันผล
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก เงินเฉลี่ยคืน ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในขณะที่ผลตอบแทนเงิน
ลงทุนมีระดับต่า ทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า
สหกรณ์ยังมีเงินทุนคงเหลือในระบบอีกเป็นจานวนมาก หากสามารถขยายฐานการให้กู้เพิ่มขึ้น นอกจากจะ
เป็นการช่วยสมาชิกด้านการเงินแล้ว รายรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเช่นกัน การขยาย
ฐานเงินให้กู้ดังกล่าวทาได้โดยการกระจายเงินทุนไปในรูปแบบต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงมีความจาเป็น
ที่ต้องบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
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ระเบียบวาระที่ 4.6
การกาหนดวงเงินกู้ยืม หรือคาประกันวงเงินกู้ยืม
ประจาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 4.6
กาหนดวงเงินกู้ยืม หรือคาประกันวงเงินกู้ยืม ประจาปี 2563
***********************************
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิ จำรณำจำกทุน
เรือนหุ้ น ประจ ำปี 2562 ( ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2562) จำนวน 837,256,170.- บำท รวมทุน สำรอง
47,716,859.54 บำท เป็ นจำนวน 884,973,029.54 บำทจะกู้ยืมหรือคำประกันได้ไม่เกิน 1.5 เท่ำของ
มูลค่ำรวมของทุนเรือนหุ้นรวมทุนสำรอง เป็นจำนวนทังสิน 1,327,459,544.31 บำท
ทังนี เป็ น ไปตำมข้อบั งคับ สหกรณ์ ข้อ 18 กำหนดให้ “วงเงิน กู้ยืมหรื อการค าประกั น
ที่ประชุมใหญ่อำจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรคำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จำเป็นและสมควรแก่กำร
ดำเนินงำน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่ำนีต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์”
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำกำหนดวงเงิ นกู้ยืม หรือคำประกัน ประจำปี 2563 เป็น
จำนวนทังสิน 300,000,000.00 บำท
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.7
การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประจาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 4.7
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประจาปี 2563
***********************************
ตามข้อ บั งคั บ ของสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ กรมศุล กากร จากัด ข้ อ 71 ก าหนดให้ ส หกรณ์
มีคณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก สิบสี่คน ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก และข้อ 73 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระ
อยู่ ในต าแหน่ งคราวละ 2 ปี นั บ แต่ วัน เลื อ กตั้ ง ในวาระเริ่ม แรก เมื่ อ ครบหนึ่ งปี นั บ แต่ วัน เลื อ กตั้ง ให้
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสอง ของกรรมการดาเนินการทั้งหมดโดย
วิธีจั บ สลาก และให้ ถือว่าเป็ น การพ้น จากตาแหน่ งตามวาระ ในปี ต่อไปให้ ก รรมการดาเนิ นการที่ อยู่ใน
ตาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี
คณะกรรมการดาเนิ น การที่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 73 มีจานวน 8 ราย โดย
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการดาเนินการได้อีก แต่ต้องไม่เกิน
2 วาระติดต่อกัน จึงทาให้มีกรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งสิ้น 8 ราย ดังนี้
กรรมการที่ค รบวาระการดารงตาแหน่ ง สามารถได้รั บการเลือกตั้งกลับ เข้า มาเป็ น
กรรมการได้อีก จานวน 3 ราย คือ
1. นายสาธิต ภู่หอมเจริญ
กรรมการ
2. นางพรทิพย์ ว่องสืบข่าว
กรรมการ
3. นายเติมวงษ์ จันทร์ชุ่ม
กรรมการ
กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 วาระ จานวน 5 ราย คือ
1. นายชัยยุทธ คาคุณ
ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
กรรมการ
3. นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
กรรมการ
4. นายอุทัย ดวงสูงเนิน
กรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา อินทรบุรี
กรรมการ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการดาเนินการ ประจาปี
2563 แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.8
ขอจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ ในปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 4.8
ขอจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ ในปี 2563
***********************************
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 25 บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผู้สอบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
เพื่ อให้ การด าเนิ น การของสหกรณ์ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อยตามข้อ บังคับ สหกรณ์ ข้างต้ น
ในปี 2563 เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดหลักเกณฑ์ สหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการตั้งแต่ 40 ล้านบาท
ขึ้นไปต้องตรวจสอบบัญชีโดยผู้ สอบบัญชีจากภาคเอกชน จึงขอเสนอให้สมาชิกคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
จานวน 1 ราย จากรายชื่อผู้ที่ยื่นข้อเสนอมาดังนี้
1. บจก.เอส.เอ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
จานวนเงิน
130,000
บาท
2. สนง.พีเอเอ็น ออดิท
จานวนเงิน
150,000
บาท
3. สนง.บีเอ็มคอนซัลแตนท์
จานวนเงิน
160,000
บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจากประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี ค่าบริการการตรวจสอบ
และผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมา เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอลาดับที่ 1 มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใน
ปี 2563 จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก
ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติคัดเลือกรายใดแล้ว สหกรณ์จะทาหนังสือแจ้งการจัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนของสหกรณ์ ในปี 2563 ต่อกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ต่อไป
มติที่ประชุม ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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4.8 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ปรับปรุงการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีในสหกรณ์
ขนาดใหญ่มีฐานะการเงินมั่นคงมีทุนดาเนินงานตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึน้ ไป และมีระบบการบริหารที่ดีที่ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามา
ตรวจสอบบัญชีประจาปีโดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จากัด ได้เชิญผู้สอบบัญชีเสนอสอบบัญชี สาหรับปี 2563 มีผู้สอบบัญชีเสนอบริการสอบ
บัญชี จานวน 3 ราย มีรายละเอียดดังนี้
1. เสนอบริการสอบบัญชีมีผู้สมัคร จานวน 3 ราย รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการให้บริการ
1. การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี

(นายภาคภูมิ งามพิทักษ์กุล)

2. การจัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี
- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี 1
ครั้งพร้อมวิเคราห์งบการเงินในเชิงการ
บริหารให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย

3. บริการอื่นๆ

สนง. บี เอ็ม คอนซัลแตนท์
(นส.กนกพร ชินาภิรมย์)

- เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบ - เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วย - เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วย
บัญชี อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
ผูส้ อบบัญชี อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ผูส้ อบบัญชี อย่างน้อยปีละ 2 -3 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันทาการ
ครัง้ ละไม่น้อยกว่า 1-3 วันทาการ
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 - 4 คน

- รายงานประจาปี

สนง. พีเอเอ็น ออดิท
( นายหิรัญ ตันวิมลรัตน์ )

บจก. เอส.เอ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 1-2 คน

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี
1 ครั้งพร้อมวิเคราห์งบการเงินในเชิง
การบริหารให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี 1
ครั้งพร้อมวิเคราห์งบการเงินในเชิงการ
บริหารให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย

- รายงานผลการสอบบัญชีประจาปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

- รายงานผลการสอบบัญชีประจาปี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด

- รายงานผลการสอบบัญชีประจาปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

- ให้คาแนะนาในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดาเนินการตามที่สหกรณ์ร้อง
ขอ

- ให้คาแนะนาในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดาเนินการตามที่
สหกรณ์ร้องขอ

- ให้คาแนะนาในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดาเนินการตามที่สหกรณ์
ร้องขอ

- ทาความเข้าระบบควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผล

- ทาความเข้าระบบควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
-ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผล

- ทาความเข้าระบบควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ใช้และความสมเหตุสมผล

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการ
เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ดาเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดาเนินการ
ดาเนินการ
- ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและ
- ประเมินการนาเสนอ โครงสร้าง
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ และเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมิน
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- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดาเนินการ
- ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมิน

รายละเอียดการให้บริการ

สนง. พีเอเอ็น ออดิท
( นายหิรัญ ตันวิมลรัตน์ )

บจก. เอส.เอ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

(นายภาคภูมิ งามพิทักษ์กุล)

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี - 130,000 บาท / ปี
5. ประสบการณ์ / ผลงาน - สหกรณ์แท็กซี่สยาม จากัด
ปฏิบัติงาน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
พระนครศรีอยุธยา จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายเรืออากาศ
จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง
จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จากัด

สนง. บี เอ็ม คอนซัลแตนท์
(นส.กนกพร ชินาภิรมย์)

- 150,000 บาท / ปี

- 160,000 บาท /ปี

- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไอ อาร์
พี ซี จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ
บริษัทไทยโพลีอะซีทัลและบริษัทไทย
โพลีคาร์บอเนต จากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
กองบัญชาการศึกษา จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ
บริษัทไทยโพลีอะซีทัลและบริษัทไทยโพลี
คาร์บอเนต จากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ระยอง จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ระยอง จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์อูเบะ (ประเทศ
ไทย) จากัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโคเวสโต
รมาบตาพุด จากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์ เจนเนอรัล
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์โสสุโก้ จากัด

- สหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขนครปฐม - สหกรณ์ออมทรัพย์ แอเดียนท์
จากัด
แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จากัด - สหกรณ์ออมทรัพย์ไดกิ้นคอมเพรส
เซอร์ อินดัสทรีส์ จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีไซซ
จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ แอลเมท ไทย จากัด
- สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูรา
โบ จากัด
- สหกรณ์ราชพฤกษ์ แท็กซี่ จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ กองการ
ฝึกกองเรือยุทธการ จากัด ฯ
- เพิ่มเติ่มตามเอกสารที่แนบ
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-สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคู
ราโบ จากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จากัด

ระเบียบวาระที่ 4.9

ขออนุมัตติ ัดหนี้สูญ
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ระเบียบวาระที่ 4.9
ขออนุมัติตัดหนี้สูญ
******************
เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์จานวน 2 ราย ซึ่งขาดสมาชิกภาพแล้วแต่ยังคงมีหนี้ค้าง
ชาระ จานวน 46,730.67 บาท เป็นหนี้เงินกู้ตามสัญญาเพื่อเหตุฉุกเฉินซึ่งไม่มีผู้ค้าประกันและสหกรณ์
ได้ติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่องหลายครั้งแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) แต่มิได้รับชาระหนี้และ
หากจะฟ้องร้องลูกหนี้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชาระ คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาแล้ว มีมติให้ตัดจาหน่ายหนี้สูญได้ (ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตัดจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัดหนี้สูญดังกล่าว จานวน 46,730.67 บาท ทั้งนี้
การอนุมัติตัดจาหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้อง
จากผู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด และการตัดหนี้สูญนี้ไม่กระทบต่อผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์ เนื่องจากได้มีการตั้งสารองหนี้สูญไว้เต็มจานวน (100%) แล้วตามระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณ์
มติที่ประชุม ...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ชือ่ -สกุล

2 นายพฤฒา ณ นคร

1 นายวรชิต กิตติชินภัทร

ลำดับ
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ให้ขาดสมาชิกภาพ

มติทปี่ ระชุม ครั้งที่ 2/2559

มติคณะกรรมการดาเนินการ
รวม

ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

ส่งหนังสือติดตามหนี้ครัง้ ที่ 12 สอ.340/2562

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

(ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ)

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ส่งหนังสือติดตามหนี้ครัง้ ที่ 11 สอ.315/2562

สหกรณ์ฯ ข้อ 32 )

เหตุผลในกำรขอตัดจำหน่ำยหนีส้ ูญ

มีมติเห็นชอบอนุมัติตัดหนีส้ ูญ

ครั้งที1่ /2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ลูกหนีข้ องสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร พ.ศ. 2546

1

มีมติเห็นชอบอนุมัติตัดหนีส้ ูญ

ครั้งที1่ /2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ลูกหนีข้ องสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร พ.ศ. 2546

ส่งหนังสือติดตามหนี้ครัง้ ที่ 10 สอ.286/2562 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 12 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจาหน่ายหนีส้ ูญจากบัญชี

ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

ให้ออกจากสหกรณ์

สาเหตุทผี่ ิดนัดชาระ

ฉฉ489/2558

ให้ขาดสมาชิกภาพ

มติทปี่ ระชุม ครั้งที่ 11/2556

มติคณะกรรมการดาเนินการ

ส่งหนังสือติดตามหนี้ครัง้ ที่ 12 สอ.338/2562

ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

(ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ

ลงวันที่ 1 พฤศิกายน 2562

ส่งหนังสือติดตามหนี้ครัง้ ที่ 11 สอ.314/2562

สหกรณ์ฯ ข้อ 32 )

ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร

ส่งหนังสือติดตามหนี้ครัง้ ที่ 10 สอ.287/2562 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 12 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจาหน่ายหนีส้ ูญจากบัญชี

รำยละเอียดกำรติดตำมหนี้

ให้ออกจากราชการ

ต้องคาพิพากษา

สาเหตุทผี่ ิดนัดชาระ

ฉฉ.250/2556

เลขทีส่ ัญญำ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จำกัด
รำยละเอียดลูกหนี/้ ตัดหนีส้ ูญ

46,730.67

จำนวนเงิน 18,000 บำท

ซึ่งไม่มีหลักประกัน

และยังคงเหลือเงินกูฉ้ ุกเฉิน

เคลมประกันหนีส้ ูญ

จำนวนเงิน 28,730.67 บำท

ซึ่งไม่มีหลักประกัน

และยังคงเหลือเงินกูฉ้ ุกเฉิน

เคลมประกันหนีส้ ูญ

หมำยเหตุ

ระเบียบวาระที่ 4.10
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ระเบียบวาระที่ 4.10
เรื่อง การจาหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีบริจาค
***********************************
จากการสารวจครุภัณฑ์ของสหกรณ์ประจาปี 2562 พบว่ามีครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้
งานได้ 2 รายการ ดังนี้
1. เครื่องสารองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME 800VA เลขที่ สอ.2559-059 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี
235.72 บาท สภาพชารุด ไม่สามารถใช้งานได้
2. เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร ยี่ ห้ อ SHARP รุ่ น AR-5620 NU+ADF พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ เลขที่
สอ.2558-047 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 1 บาท ไม่สามารถใช้งานได้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาแล้ว เห็นว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ยั ง คงมี ป ระโยชน์ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น จึ ง เห็ น ควรบริ จ าคครุ ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วให้ กั บ
สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ ต่อไป
มติที่ประชุม ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.11
จ่ายคืนเงินปันผลเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
***********************************
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จากัด
ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ในวาระที่ 4.7 เรื่องขอให้พิจารณาการจ่ายเงินปัน
ผลค้างจ่าย และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย โดยที่ป ระชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
รายนายพีระพงษ์ เทียมเมฆ (เลขที่สมาชิก 000840) ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้กับ
ผู้จัดการมรดก คือ นางอรพิน เทียมเมฆ จานวน 5,861.17 บาท ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ได้ยื่นคาร้อง
ขอรับผลประโยชน์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 แต่เนื่องจากนายพีระพงษ์ฯ มิได้ทาหนังสือโอน
ประโยชน์ให้ไว้กับสหกรณ์จึงต้องรอคาสั่งศาลถึงที่สุดให้ตั้งผู้จัดการมรดก และในขณะนั้นทุนเรือนหุ้น
ของนายพีระพงษ์ฯ ได้โอนไปเข้าบัญชีเงินรอจ่ายคืนแล้ว จึง มิได้คานวณเงินปันผลในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว เมื่อผู้จัดการมรดกได้มายื่นขอรับและจัดการทรัพย์สินของนายพีระพงษ์ฯ คณะกรรมการ
ดาเนินการ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผล จานวน 5,861.17 บาท ให้กับทายาทของสมาชิก ซึ่งนางอรพิน
เทียมเมฆ ได้รับเงินดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
คณะกรรมการด าเนิ น การจึ ง ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เพื่ อ อนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
คลาดเคลื่อนครั้งนี้
มติที่ประชุม .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ....................
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ระเบียบวาระที่ 5.1
เรื่องอื่น ๆ
(ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ 5.1
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
***********************************
5.1............................................................................................................................. ..............
............................................................................................................................................................
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