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สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
THAI CORE BUSINESS SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
333 อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.02-137-0141

ที่ สอ.กก.163/2565
										
วันที่ 27 กรกฏาคม 2565
เรื่อง แจ้งกำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
ด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ได้กำ�หนดจัดการประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย
จำ�กัด โครงการ The Terminal Suvarnabhumi ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
		
3.1 เรื่อง รายงานประจำ�ปี 2564
		
3.2 เรื่อง รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
		
4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2564
		
4.2 พิจารณาพิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2564
		
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการายได้ รายจ่าย ประจำ�ปี 2565
		
4.4 พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืม ประจำ�ปี 2565
		
4.5 พิจารณาคัดเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2565 และกำ�หนดค่าตอบแทน
		
4.6 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2565 และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
		
4.7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
		
4.8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
		
5.1 เรื่องที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ (ถ้ามี)
		
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง
									

ขอแสดงความนับถือ

						
(นายเพิ่มศักดิ์ ทองไพบูลย์)
			
						
ประธานกรรมการ
						
สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
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รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 5 ประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
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คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ประกอบด้วย
1. นายภาณุ
บุญรัตนเนตร
2. นายเศรษฐพงศ์
ถิระวันธุ์
3. นายประสิทธิ์ศักดิ์
คุณทรัพย์
4. นางวีรยา
สุวรรณาศรัย
5. นางสาวชัญกร
โชติกานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับ ประกอบด้วย
1. นายชวลิต
วรรณประทีป
2. นายศิราเมษฐ์
สินธพนำ�ชัย
3. นางสาวริญญารัตน์
ทองไพบูลย์
4. นางสาวนวกนก
เค้าสิม
5. นางวีรยา
สุวรรณาศรัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นางสาวริญญารัตน์
ทองไพบูลย์
2. นางวีรยา
สุวรรณาศรัย
3. นายวราศิษฎ์
อินทร์เอี่ยม
4. นางธัญญ์ฐิตา
ธนกิตติ์สิทธิโชค
5. นางสาวนวกนก
เค้าสิม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน ประกอบด้วย
1. นายภาณุ
บุญรัตนเนตร
2. นายเศรษฐพงศ์
ถิระวันธุ์
3. นายประสิทธิ์ศักดิ์
คุณทรัพย์
4. นางวีรยา
สุวรรณาศรัย
5. นางสาวชัญกร
โชติกานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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อำ�นาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 66 มีอำ�นาจพิิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินกิจการ ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1. รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้า
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
2. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์
4. รับทราบรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดำ�เนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ
5. พิจารณากำ�หนดบำ�เหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำ�เนินการหรือกรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
6. พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกัน
7. รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
8. พิจารณาการแยกสหกรณ์
9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
10. รับทราบเรื่องการดำ�เนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
11. พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
12. กำ�หนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำ�เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

อำ�นาจหน้าที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจหน้าที่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 67 มีอำ�นาจดำ�เนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้
เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำ�ให้เกิดความจำ�เริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้
1. พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
2. พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
3. กำ�หนดและดำ�เนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำ�ปี แสดงผลการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
4. เสนอแนะการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่
5. กำ�หนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำ�เนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6. อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
7. พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำ�หนดคำ�ตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้
จัดการให้เป็นการถูกต้อง
8. พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้ง และกำ�หนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
9. กำ�หนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
10. จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำ�เนินงานของสหกรณ์
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11. พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น
12. พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำ�งานเพื่อประโยชน์ใน
การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์
13. พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
14. พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของ
สหกรณ์ดำ�เนินไปด้วยดี
15. พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์
16. เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ดำ�เนินการ ตลอดจนกำ�หนดค่า
ตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
17. ฟ้องร้อง ต่อสู้ หรือดำ�เนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
18. พิจารณาดำ�เนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
19. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำ�เนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ องค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น กำ�หนดไว้
20. พิจารณามอบหมายอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
เลขานุการ ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

อำ�นาจหน้าที่คณะกรรมการดำ�เนินการชุดต่างๆ
อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอำ�นวยการ
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 76 มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทำ�บัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และ
พร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำ�เนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทำ�งบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งบัญชีกำ�ไรขาดทุน และรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนิน
งานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการการพิจารณาเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(8) ทำ�นิติกรรม ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย

K
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อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
2. ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำ�หรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำ�หนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
3. ดูแลและติดตามการชำ�ระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในสัญญา
4. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด ชำ�ระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชำ�ระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำ�เนินการ พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์
5. ติดตามตรวจสอบ การให้บริการด้านเงินกู้แก่มวลสมาชิก

อำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 81 มีอำ�นาจและหน้าที่ดำ�เนินการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์
หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและ
บุคคลภายนอกรับทราบ
3. ดำ�เนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
4. ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และ รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
5. ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำ�เนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำ�ตัวอย่างที่ดี
มาเสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณานำ�มาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
6. พิจารณาเสนอนโยบายและแนวทางการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
7. พิจารณากลั่นกรองงานเกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
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อำ�นาจหน้าที่คณะกรรมการดำ�เนินการแต่ละตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้

ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนิินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
2. ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้
4. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของ
สหกรณ์

รองประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. ปฏิิบัติการในอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิิบัติ
หน้าที่ได้หรือเมื่อตำ�แหน่งประธานกรรมการว่างลง
2. ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของ
สหกรณ์

เหรัญญิก มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
2. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของ
สหกรณ์

เลขานุการ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำ�นาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้
เงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. จัดทำ�รายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการทุกครั้ง
2. ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำ�เนินการ แล้วแต่กรณี
4. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของ
สหกรณ์
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แนะนำ�คณะกรรมการดำ�เนินการและผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 5 จำ�นวน 15 ท่าน
1. นายเพิ่มศักดิ์
ทองไพบูลย์
2. นายอรรณพ
พรหมสาขา ณ  สกลนคร
3. นายภูเบศร์
อภัยวงศ์
4. นายชวลิต
วรรณประทีป
5. นายภาณุ
บุญรัตนเนตร
6. นางสาวริญญารัตน์
ทองไพบูลย์
7. นางวีรยา
สุวรรณศรัย
8. นายนาวิก
สมะพันธุ
9. นายประสิทธิ์ศักดิ์
คุณทรัพย์
10. นางสาวชัญกร
โชติกานนท์
11. นายศิราเมษฐ์
สินธพนำ�ชัย
12.นางสาวนวกนก
เค้าสิม
13. นางธัญญ์ฐิตา
ธนกิตติ์สิทธิโชค
14. นายเศรษฐพงศ์
ถิระวันธุ์
15. นายวราศิษฏ์
อินทร์เอี่ยม
		
2) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ		
นางญาดา
ผดุงโภชน์
3) ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 2 ท่าน
		
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
		1. นางพัชรี นาคเอี่ยม
		
สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
		1. นางปวริศา
ประมูลสิน
		2. 		
		

2

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (พ้นสภาพตามข้อบังคับ)

นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการพิเศษ

ผู้สอบบัญชี

บันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
รายชื่อคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ชุดที่ 4/2563
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศิลปิน
2. นายทองทศ
3. นายภูเบศร์
4. นายอรรณพ
5. นายศุภชัย
6. นางสาวสินทิพย์
7. นายนาวิก
8. นายอานนทพัชร์
9. นางชญานิศ
10. นายภาณุ
11. นายเพิ่มศักดิ์
12. นายแมน
13. นายเจษฎาพงษ์
14. นายอภิสิทธิ์
15. นายชนัตร

หาญผดุงธรรมะ
ชูทับทิม
อภัยวงศ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
โพธิ์สาลี
มัธยัสถ์สิน
สมะพันธุ
ปัทมาลัย
นิ่มนวล
บุญรัตนเนตร
ทองไพบูลย์
มีชูอรรถ
ลาภา
แสงสีดา
ตุลารัตนพงษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่  2 และเหรัญญิก
รองประธานกรรมการ คนที่  3
รองประธานกรรมการ คนที่  4
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ (ลาออก)
กรรมการ (ลาออก)
รองประธานกรรมการคนที่ 1 (ลาออก)
กรรมการ (ลาออก)
กรรมการ (ลาออก)
กรรมการ (ลาออก)
กรรมการ (ลาออก)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมั่นเกียรติ
2. นางสาวสมหมาย
3. นายพรเทพ
4. นางสาวระพีพร

ตั้งเจริญกิจสกุล
สราญจิตต์
พรประเสริฐ
พัฒนะแสง

ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ
ผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดประชุมและดำ�เนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
วันนี้เป็นโอกาสดีที่จัดประชุมใหญ่สามัญและสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุมได้ อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่จัดประชุม
ผ่านระบบ Zoom ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน ที่ทำ�ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมได้ บัดนี้จึงขอแนะนำ�คณะ
กรรมการชุดที่ 4 ดังนี้

4

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

1.1 แนะนำ�คณะกรรมการดำ�เนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
		1) คณะกรรมการดำ�เนินการ  ชุดที่ 4/2563
1. นายศิลปิน
หาญผดุงธรรมะ
2. นายทองทศ
ชูทับทิม
3. นายภูเบศร์
อภัยวงศ์
4. นายอรรณพ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
5. นายศุภชัย
โพธิ์สาลี
6. นางสาวสินทิพย์
มัธยัสถ์สิน
7. นายนาวิก
สมะพันธุ
8. นายอานนทพัชร์
ปัทมาลัย
		
2) ที่ปรึกษาสหกรณ์
1.นายมั่นเกียรติ 
ตั้งเจริญกิจสกุล
		3) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
1.นางสาวสมหมาย
สราญจิตต์
		
4) ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
1. นายพรเทพ
พรประเสริฐ
สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
1. นางสาวระพีพร
พัฒนะแสง

2563  ดังนี้
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเหรัญญิก
รองประธานกรรมการคนที่ 3
รองประธานกรรมการคนที่ 4
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ
ผู้สอบบัญชี

		มติที่ประชุม    รับรอง
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี  2563
		นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ เสนอเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2564
		

มติที่ประชุม    รับรองโดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2563
		คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 4 ประจำ�ปี 2563 ขอเสนอผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน
บริษัท การบินไทย จำ�กัด ซึ่งมีระยะเวลาดำ�เนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้สมาชิก
ทราบ ดังต่อไปนี้
1. รายงานกิจการทั่วไป
		สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542  เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2560 และได้เริ่มประกอบธุรกิจนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปีเศษ
สหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการดำ�เนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี มีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งวาระละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 สหกรณ์ออมทรัพย์มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็นการลงทุนร่วมทุนร่วมกันและช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำ�เป็นเดือดร้อน รวมทั้ง
สหกรณ์ยังจัดสวัสดิการต่างๆให้สมาชิก
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
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ผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นปี 2563 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ 1,699,843.17
บาท ลดลงจากปีก่อน จำ�นวน 5,998,488.11 บาท เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ซึ่ง
มีกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสายการบิน จึงทำ�ให้การลงทุนของสหกรณ์ต้องสะดุดหยุดลง สมาชิกของสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการ
ตกงาน การถูกเลิกจ้าง รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ ส่งผลกระทบให้สมาชิกถอนเงินฝากที่มีต่อสหกรณ์และขอลาออกจากการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์จำ�นวนมาก สมาชิกขาดความสามารถในการชำ�ระหนี้แก่สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้รับการชำ�ระหนี้จากสมาชิกลดลง
ทำ�ให้เงินทุนหมุนเวียนภายในขาดสภาพคล่อง ดังนั้น เงินที่สหกรณ์นำ�ไปลงทุนกับสหกรณ์อื่นจึงต้องหยุดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้
รับจากสหกรณ์อื่นส่วนใหญ่หายไป สินทรัพย์ที่มีอยู่นำ�ไปสร้างผลตอบแทนได้ลดลงจากปีก่อน
2. ตารางแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ปี 2563

ที่

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ทุนเรือนหุ้นสมาชิก
ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ
เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากสมาชิกสมทบ
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
เงินกู้ยืม
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
สินทรัพย์รวม
สมาชิกกู้เงินระหว่างปี
สมาชิกเป็นหนี้ ณ วันสิ้นปี
สมาชิกสมทบเป็นหนี้ ณ วันสิ้นปี
เงินลงทุนในสหกรณ์อื่น

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ปี 2562

(1 เม.ย.63-31 มี.ค.64) (1 เม.ย.62-31 มี.ค.63)

77,866,660.00
2,048,500.00
418,443,173.36
44,040,534.18
20,000,000.00
8,085,000.00
109,459.65
41,951.25
1,699,843.17
586,628,960.26
2,017,800.00
560,252,102.60
1,273,767.00
11,050,000.00

81,884,670.00
1,899,400.00
533,366,565.08
79,726,571.56
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7,698,331.28
729,267,276.41
81,924,219.68
609,088,754.99
2,211,747.00
88,250,000.00

บาท
(4,018,010.00)
149,100.00
(114,923,391.72)
(35,686,037.38)
(10,000,000.00)
8,085,000.00
109,459.65
41,951.25
(5,998,488.11)
(142,638,316.15)
(79,906,419.68)
(48,836,652.39)
(937,980.00)
(77,200,000.00)

ร้อยละ
(4.91)
7.85
(21.55)
(44.76)
(33.33)
100.00
100.00
100.00
(77.92)
(19.56)
(97.54)
(8.02)
(42.41)
(87.48)

3. จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในปี 2563 มีสมาชิกเข้าใหม่ 11 คน ลาออก 413 คน เสียชีวิต 4 ราย ณ วันสิ้นปีมีสมาชิก 1,442 คน สมาชิกที่
ไม่เป็นหนี้กับสหกรณ์ฯ ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 753 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 52.22 ของสมาชิกทั้งหมด
นอกจากนี้ในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกสมทบลาออก 17 คน รวมเป็นสมาชิกสมทบ ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 109
คน สมาชิกสมทบที่ไม่เป็นหนี้กับสหกรณ์ฯ ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 108 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.08 ของสมาชิกสมทบทั้งหมด
4. ข้อมูลจำ�นวนสมาชิก ปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ข้อมูลจำ�นวนสมาชิก
จำ�นวนสมาชิก ณ วันต้นปี
(ณ 1 เมษายน 2563)
-  สมาชิก
-  สมาชิกสมทบ
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
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ปี 2563 (คน)

ปี 2562 (คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (คน)

1,848
126

1,769
125

79
1

11
-

32
48

(21)
(48)
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ข้อมูลจำ�นวนสมาชิก
สมาชิกลาออก
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
จำ�นวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี
(ณ 31 มีนาคม 2564)
- สมาชิก- สมาชิกสมทบ
สมาชิก เป็นหนี้
สมาชิก ไม่เป็นหนี้

ปี 2563 (คน)

ปี 2562 (คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (คน)

417
17

-

417
17

1,848
126
1,022
826

(406)
(17)
(224)
(182)

1,442
109
798
          644

5.  ทุนเรือนหุ้น (1 เม.ย.63 - 31 มี.ค.64)
ทุนเรือนหุ้นนับว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของสหกรณ์ ได้จากการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราตามระเบียบว่า
ด้วยการถือหุ้น 2562 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในระยะยาวโดยสมาชิกต้องส่งค่าหุ้นไม่ต่ำ�กว่าที่สหกรณ์กำ�หนดไว้ในระเบียบ
หรือส่งมากกว่าที่สหกรณ์กำ�หนดได้ สมาชิกจะถอนหุ้นไม่ได้แต่อาจงดส่งค่าหุ้นได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 8 เมื่อสิ้นปีที่
สหกรณ์มีกำ�ไรสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ณ วันที่ 31  มีนาคม  2564 สหกรณ์
มีทุนเรือนหุ้น 79,915,160.00 บาท ทุนเรือนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากปี 2562  มีทุนเรือนหุ้น 83,784,070.00 บาท ลดลงจำ�นวน
3,868,910.00 บาท
6. เงินรับฝาก
เงินรับฝากเป็นอีกแหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ ได้มาจากการรับฝากเงินจากสมาชิก รวมถึงการรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากกับสถาบันการเงินอื่น และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสหกรณ์
นั้นได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์แทน
ประเภทเงินฝากประจำ�เพราะได้รับยกเว้นภาษี		
เมื่อวันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ จำ�นวน 462,483,707.54 บาท ลดลงจำ�นวน
150,609,609.10 บาท หรือลดลงร้อยละ 24.56  มีเงินรับฝาก 1,362 บัญชี เฉลี่ยบัญชีละ 339,562.19 บาท
ตารางที่ 1  การเพิ่มของจำ�นวนเงินรับฝากจากสมาชิก
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
บาท
ร้อยละ
2560
311,378,498.72
0.00
0.00
2561
835,716,867.71
524,338,368.99
168.39
2562
613,093,316.64
(222,623,551.07)
(26.64)
2563
462,483,707.54
(150,609,609.10)
(24.56)
ตารางที่ 2  สัดส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อสินทรัพย์รวม
พ.ศ.

เงินรับฝาก  (บาท)

พ.ศ.

เงินรับฝาก (บาท)

2560
2561
2562
2563

311,378,498.72
835,716,867.71
613,093,316.64
462,483,707.54

สินทรัพย์รวม (บาท)
333,246,061.86
888,527,017.51
729,267,276.41
586,628,960.26

เงินรับฝากเฉลี่ยต่อสมาชิก
(บาท/คน)
291,280.17
441,244.39
310,584.25
298,184.21

เงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม
(ร้อยละ)
93.44
94.06
84.07
78.84
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ตารางที่ 3 อัตราส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อทุนเรือนหุ้น
พ.ศ.
เงินรับฝาก (บาท)
ทุนเรือนหุ้น (บาท)
เงินรับฝากต่อทุนเรือนหุ้น
2560
311,378,498.72
17,656,020.00
17.64 : 1
2561
835,716,867.71
57,992,790.00
14.41 : 1
2562
613,093,316.64
83,784,070.00
7.32 : 1
2563
462,483,707.54
79,915,160.00
5.79 : 1
7. การให้เงินกู้
7.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ในกรณีมีความจำ�เป็นใช้เงินแก้ปัญหาเร่งด่วน เงินกู้ประเภทนี้ให้กู้ได้ไม่เกิน 5
เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ (ร้อยละ 90) ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์และไม่เกินสองแสนบาท
(200,000.00 บาท) และต้องรายได้คงเหลือเพียงพอให้หักชำ�ระหนี้้ ผ่อนชำ�ระคืนไม่เกิน 12 งวด ไม่ต้องมีผู้ค้ำ�ประกัน สมาชิก
ที่ทำ�การเบิกเงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเบิกเงินตามประกาศของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการ
(2) เงินกู้สามัญ แบ่งเป็น 3 ประเภท
     
2.1  เงินกู้สินเชื่อทันใจ
     
2.2  เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคล (สมาชิก) ค้ำ�ประกัน  
     
2.3  เงินกู้สามัญที่ใช้อสังริมทรัพย์ปลอดจำ�นองค้ำ�ประกัน
คุณสมบัติของผุ้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่ต่ำ�กว่าหกเดือน (6 เดือน)  มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท
(10,000 บาท) วงเงินกู้ไม่เกินห้าล้านบาท (5,000,000.00 บาท) ผ่อนชำ�ระได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด (120 งวด) ต้องชำ�ระหนี้
ให้เสร็จสิ้นเมื่ออายุไม่เกินหกสิบปี (60 ปี) หลังหักชำ�ระหนี้แล้ว ผู้กู้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำ�รงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ(ร้อย
ละ 30)ของเงินได้ต่อเดือน และไม่ต่ำ�กว่าห้าพันบาท (5,000 บาท) กรณีสมาชิกขอเงินกู้เกินหนึ่งล้านบาท (1,000,000.00 บาท)
และมีรายได้ต่ำ�กว่าหนึ่งแสนบาท (100,000 บาท) ต่อเดือน ให้มีสมาชิกค้ำ�ประกันจำ�นวนสามคน สมาชิกต้องชำ�ระหุ้นรายเดือน
เป็นจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่าหนึ่งร้อยหุ้น (100 หุ้น) หรือหนึ่งพันบาท (1,000 บาท) ให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ(ร้อยละ 90)
ของทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว และ/หรือเงินฝากกับสหกรณ์
อสังหาริมทรัพย์ทีใช้ค้ำ�ประกันต้องจดทะเบียนจำ�นองเป็นประกันครอบหนี้ที่มีอยู่ในเวลาจำ�นองและหนี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต จำ�นวนเงินที่อนุมัติไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ (ร้อยละ 70) จากราคาประเมิน
(3) เงินกู้พิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยต้องใช้อสังหาริมทรัพย์จำ�นองเป็นหลักประกัน ซึ่งได้แก่ที่ดิน
หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำ�ประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน ผ่อนชำ�ระได้ไม่เกินสามร้อยงวด
(300 งวด)  และต้องชำ�ระให้เสร็จสิ้นอายุไม่เกินหกสิบปี (60ปี)
ตารางที่ 4 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยคืน(%)
ดอกเบี้ยสุทธิ
ประเภทเงินกู้
2562
2563
2563
2562
2563
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
5.75
5.5
1.2
5.3
4.3
เงินกู้สามัญ
-  ใช้หลักทรัพย์ค้ำ�
5.10
4.85
1.2
4.65
3.65
-  ใช้บุคคลค้ำ�
5.35
5.10
1.2
4.90
3.90
เงินกู้พิเศษ
-   ใช้หลักทรัพย์ค้ำ�
5.10
4.85
1.2
4.65
3.65
-   ใช้บุคคลค้ำ� +บุคคลค้ำ�
5.25
5.00
1.2
4.80
3.80
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญ, เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และผู้กู้เงินกู้พิเศษในอัตราที่เท่ากันทุกประเภทการกู้
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ตารางที่ 5 การจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก และการรับชำ�ระคืน
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563

ให้กู้ระหว่างปี (บาท)
234,551,165.00
536,470,777.43
81,924,219.68
2,017,800.00

ชำ�ระคืนระหว่างปี (บาท)
10,034,460.00
129,462,914.92
101,094,719.80
45,094,073.99

ยอดคงเหลือสิ้นปี
ยอดคงค้างเฉลี่ย ต่อ
(บาท)
สมาชิก 1 คน
224,476,705.00
209,987.56
631,484,567.51
333,413,18
612,319,101.39
310,192.05
569,242,827.40
367,016.65

ตารางที่ 6 การขยายตัวของยอดเงินให้สมาชิกกู้คงค้าง ณ วันสิ้นปี
ยอดคงค้างเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
ยอดคงค้างสิ้นปี
(บาท)
(ร้อยละ)
224,476,705.00
0.00
0.00
631,484,567.51
407,007,862.51
181.31
612,319,101.39
(19,165,466.12)
(3.03)
569,242,827.40
(43,076,273.99)
(7.03)
ในระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวม 4 สัญญา เป็นเงิน 2,017,800.00 บาท จำ�แนกเป็น
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
3 สัญญา เป็นเงิน     17,800.00 บาท เฉลี่ยสัญญาละ      5,933.33 บาท
เงินกู้พิเศษ
1 สัญญา เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท    เฉลี่ยสัญญาละ 2,000,000.00 บาท
สมาชิกชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่างปี เป็นเงิน 45,094,073.99 บาท
ณ วันสิ้นปี 2563 มีลูกหนี้คงค้างทั้งสิ้น 569,242,827.40  บาท เฉลี่ยต่อสมาชิกคนละ 367,016.65 บาท
หนี้ลดลงจากปีก่อน 43,076,273.99 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.03
ลูกหนี้คงค้างจำ�แนกได้เป็น
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
186 ราย เป็นเงิน      3,350,830.91   บาท
เงินกู้สามัญ            678 ราย เป็นเงิน    345,854,591.85   บาท
เงินกู้พิเศษ              88 ราย เป็นเงิน     220,037,404.64   บาท
ในระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบรวม   -ไม่มีสมาชิกสมทบชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่างปี เป็นเงิน   937,980.00 บาท
ณ วันสิ้นปี 2563 มีลูกหนี้สมาชิกสมทบคงค้างทั้งสิ้น 1,273,767.00 บาท หนี้ลดลงจากปีก่อน จำ�นวน
937,980.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 42.41
8. การลงทุนนอกสหกรณ์
8.1 การลงทุนในขบวนการสหกรณ์
ณ วันสิ้นปี 2563 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น 79,915,160.00 บาท เงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ จำ�นวน
462,483,707.54 บาท มีสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นลูกหนี้คงค้าง จำ�นวน 569,242,827.40 บาท ดังนั้น  เงินที่เหลือจากการให้
บริการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบอีกนั้น สหกรณ์ได้ช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ด้วยการถือหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์
ตารางที่ 8 การลงทุนในชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563

รายการ

- ฝากเงิน
- ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
- ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพฯ จำ�กัด
- ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที จำ�กัด
หัก   ค่าเผื่อเงินการปรับมูลค่าหุ้นสอ.ไอซีที จำ�กัด
รวม

ปี2563

0.00
50,000.00
11,000,000.00
10,000.00
(10,000.00)
11,050,000.00

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

ปี2562
77,250,000.00
0.00
11,000,000.00
10,000.00
(10,000.00)
88,250,000.00
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9. การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์แก่กรรมการดำ�เนินการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์
ในปี 2563 สหกรณ์ได้จัดสัมมนาหรือส่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมสัมมนาหรืออบรมรวม
ทั้งสิ้น 13 ครั้ง ดังนี้
9.1. ส่งกรรมการไปประชุมใหญ่สามัญ ฯ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.)
9.2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุมสัมมนา รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ
9.3. ส่งกรรมการไปประชุมใหญ่สามัญ ฯ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพฯ จำ�กัด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2563 ณ Convention Room (A-B) Ambassador Hotel , Sukhumvit 11 Bangkok
9.4  ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปประชุม โครงการสัมมนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม โรงแรมชูชัยบุรีศรี
อัมพวา และอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์  จังหวัดสมุทรสงคราม
9.5  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชุม เรื่อง การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ กับประเด็นร้อนตามกกระทรวงฯ ในวันที่
30 พฤศจิกายน 2563 ณ สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
9.6. ส่งกรรมการไปประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ลำ�ลูกกา ปทุมธานี
9.7  ส่งกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่เข้าปรึกษาหารือกับสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
9.8  ส่งเจ้าหน้าเข้าอบรม ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหลักสูตรการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำ�ระ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส
       9.9  ส่งเจ้าหน้าที่อบรม ณ สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เรื่อง พรบ.บัญชี พ.ศ.2563
       9.10 ส่งเจ้าหน้าที่อบรม ณ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่า
ด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
       9.11. ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าปรึกษาหารือ เรื่อง แนวทางการบริหารงานสหกรณ์ฯ กับอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
9.12 กรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
การดำ�เนินงาน พ.ศ.2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3
9.13 กรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าสัมมนา เรื่องกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 และการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับการบริหารงานสหกรณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
10.รายงานผลการติดตามหนี้สินของสหกรณ์
ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ในรอบปี พ.ศ.2563 สมาชิกที่
ออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้สินค้างชำ�ระ สหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งสหกรณ์
ได้ออกหนังสือทวงถาม ทั้งสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกันตามขั้นตอนของกฎหมาย และสหกรณ์ต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้ค้ำ�ประกันที่
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสหกรณ์ ในการติดตามเร่งรัดหนี้สินกับสมาชิกผู้กู้เพื่อนำ�ส่งเงินงวดชำ�ระอยู่กับสหกรณ์ดังกล่าว
จนทำ�ให้สหกรณ์มียอดหักเก็บได้เพิ่มขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ  ยังคงมีลูกหนี้เงินให้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ จำ�นวน 449 ราย เป็นเงิน 83,092,045.47 บาท คิด
เป็นร้อยละ 64.64 ของหนี้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ จำ�นวน 6,176,661.41 บาท สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ 2563 และ
ระเบียบนาย ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และมีการทยอยตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2563
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ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ จำ�นวน 29,807,531.19 บาท สหกรณ์ทยอย
ตั้งตามประกาศให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินกู้ ร้อยละ 25 ของค่าเผื่อฯ ทั้งสิ้นเป็นเงิน จำ�นวน
7,451,882.80 บาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ จำ�นวน 265,075.00 บาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ จำ�นวน
711,245.13 บาท ดอกเบี้ยลูกหนี้ระหว่าง ดำ�เนินคดี จำ�นวน 79,061.24 บาท และดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ จำ�นวน 23,180.55
บาท
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสียในปี2563
1. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด จากการวิเคราะห์คำ�
ตอบจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และการสนทนากลุ่มในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ มีความคิดเห็นว่าสมาชิกต้องมีวินัยในการ
ใช้จ่าย ใช้จ่ายอย่างประหยัดรวมทั้งการหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มการออม ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กู้ โดยน้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำ�เนินชีวิต ซึ่งแนวทางที่ได้กล่าวมานี้หน่วยงานต่าง ๆ มักจะใช้เพื่อเป็นแนวทางเสนอแนะให้บุคลากรใน
หน่วยงานนำ�ไปปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ผลการปฏิบัตินั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได้มากน้อยเพียง
ใดส่วนใหญ่ไม่ได้ดำ�รงตนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อกู้เงินมาแล้ว จะมีการนำ�เงินไปใช้จ่ายค่อนข้างฟุ่มเฟือยเกินจำ�เป็นแก่การ
ดำ�รงชีพ เช่น การสร้างบ้านขนาดใหญ่ การซื้อรถยนต์ราคาแพง ผลที่เกิดทำ�ให้เป็นหนี้สินเดือดร้อนตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  ส่วนความต้องการที่จะให้สหกรณ์ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นตรงกันว่า การลด
ดอกเบี้ยเงินกู้จะทำ�ให้สมาชิกมีเงินเหลือใช้มากขึ้น หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้ที่ค้างชำ�ระตามความจำ�เป็นของลูกหนี้แต่ละคน
ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ก็มีความเข้าใจในความต้องการของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว แต่ในด้านการปฏิบัติอาจจะต้องมีการ
ศึกษาหลักการความเป็นไปได้ก่อน เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ต้องเป็นไปตามกลไกของภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทาง
สหกรณ์ก็มีความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบความเดือดร้อน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การขยายงวด หรือการเชิญผู้กู้
และผู้ค้ำ�ประกันเจรจาหาทางออกร่วมกัน ซึ่งจะต้องดำ�เนินการเป็นราย ๆ ไป
2. การวางแผนในการใช้เงินที่กู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่าก่อนที่จะกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ผู้กู้ทุกคนต่างก็มีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้เงินในการดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่ง
ถือว่าเป็นการวางแผนก่อนที่จะกู้เงินไม่ได้กู้แบบไม่มีจุดมุ่งหมาย แล้วนำ�มาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เมื่อมีความจำ�เป็นต้องใช้เงินจำ�นวนมาก
เช่น ค่าการศึกษาบุตร หรือการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ที่จำ�เป็นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำ�นวนมาก การดูแลรับผิดชอบพ่อ แม่ หรือ
ความเดือดร้อนของญาติพี่น้อง เป็นต้น แต่เงินเดือนและรายได้ต้องนำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายประจำ�ในแต่ละเดือนอยู่แล้ว จึงมีความจำ�เป็นที่จะ
ต้องกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มาบรรเทาความเดือดร้อนก่อน การหารายได้เสริมก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ได้ในระดับหนึ่ง และเมื่อสมาชิกมีรายได้เสริมมากขึ้น มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น การกู้เงินจากสหกรณ์ฯ จึงจะกลายเป็นทาง
เลือกสุดท้ายของสมาชิกและเมื่อไม่มีความเดือดร้อนก็จะนำ�เงินส่งใช้หนี้สหกรณ์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบจำ�นวนงวดที่ผ่อนชำ�ระในที่สุด
ไม่เกิดการเป็นหนี้ต่อไป
11.สถานการณ์ทั่วไป
ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่เว้นแม้การเกิดโรค
ระบาดที่มีความรุนแรงมากขึ้น นั่นคือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งในประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ สร้างความตระหนักให้ประชาชน ป้องกันดูแลตนเอง ร้านค้าปิดกิจการและ
กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำ�นวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย
จำ�กัด ได้ตระหนักคิดและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยี และการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
จัดการยุคใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการสมาชิกที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และพัฒนา คุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น ดัง
นั้น สหกรณ์ฯ ขอเรียนแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปีสหกรณ์์ ดังนี้
1.  มีสมาชิกสหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์แล้วไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หากสมาชิกท่านใดสงสัยว่าอาจจะเป็นเงินของท่าน  
ให้นำ�หลักฐานการโอนเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เพื่อที่สหกรณ์จะได้ตรวจสอบและดำ�เนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป
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2.  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บ.การบินไทย จำ�กัด ชุดที่ 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่
5 พฤษภาคม 2563  คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 4 ประชุม วันที่ 12 ตุลาคม 2563 และการประชุม วันที่  9 พฤศจิกายน
2563 กำ�หนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
             2.1 มาตรการพักชำ�ระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6  เดือน วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านให้มีเงินเดือนเหลือมาก
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวทำ�ให้มีเงินเดือนเหลือเพื่อนำ�ไปจับจ่ายใช้สอยในยามจำ�เป็น
มากขึ้น
             2.2 มาตรการลดค่าหุ้นรายเดือนเหลือขั้นต่ำ�แต่ต้องไม่ต่ำ�กว่า 300 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุก
ท่านให้มีเงินเดือนเหลือมากขึ้น  สหกรณ์ให้สมาชิกสามารถขอลดการชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนได้ สหกรณ์ต้องส่งเสริมการออมทรัพย์แก่
สมาชิก โดยที่การออมเงินกับสหกรณ์มี 2 กรณีคือ ออมภาคสมัครใจ คือเงินฝากออมทรัพย์ต่าง ๆ และการออมภาคบังคับ
คือทุนเรือนหุ้น สมาชิกที่ไม่มีหนี้หรือมีหนี้กับสหกรณ์จะต้องมีการออมหุ้นควบคู่กันไปด้วยเสมอ เพื่อความมั่นคงของสมาชิกในระยะ
ยาว แต่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ เช่น กรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ สมาชิกอาจมีความจำ�เป็นต้องจับจ่ายใช้สอย
ในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น สหกรณ์จึงออกมาตรการช่วยสมาชิกด้วยการชะลอการออมภาคบังคับตามข้อบังคับของสหกรณ์ไปก่อน
เป็นการชั่วคราว ให้สมาชิกสามารถปรับหุ้นให้ลดลงกว่าที่กำ�หนดไว้ในระเบียบได้ เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินเดือนคงเหลือในยามที่จำ�เป็น
ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้มากขึ้น  หากสมาชิกท่านใดไม่เดือดร้อนครอบครัวมิได้มีรายได้ลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ก็ให้คงการส่งหุ้นไว้ในอัตราเดิมเพื่อประโยชน์ในการได้รับเงินปันผลและการออม เพื่อสร้างฐานะความมั่นคงให้กับครอบครัวใน
ระยะยาว

มติที่ประชุม.		
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3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
....................................
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัทการบินไทย จำ�กัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 28  สิงหาคม 2563 ได้เลือกนางสาวสมหมาย  สราญจิตร์  เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ สำ�หรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะผู้ตรวจสอบได้ทำ�การเข้าตรวจสอบและเสนอรายงานการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกเดือน สำ�หรับผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2563 สรุปได้ดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
1.4 เพื่อตรวจสอบการดำ�เนินการด้านอื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
2. ขอบเขตการตรวจสอบกิจการและวิธีการตรวจสอบ
2.1  การเงินการบัญชี
-  ความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารทางการเงิน
-  ความถูกต้องสมบูรณ์ของการบันทึกทางบัญชี
-  ความรัดกุมของระบบการควบคุมภายใน
2.2  การปฏิบัติการ
-  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะทำ�งานชุดต่างๆ
-  ตรวจสอบและเมินเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่างๆ เช่นการให้สินเชื่อ
-  การรับฝากเงิน การให้บริการแก่สมาชิก
2.3  การบริหารงาน
- สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าเหมาะสม และ
เพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อประสอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
2.4  ด้านอื่นๆ
-  ระบบงานสารสนเทศ
- ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่า เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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3.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ฯ ควรแก้ไข
3.1 จำ�นวนสหกรณ์สมาชิก ดังนี้
รายการ

31 มี.ค 63

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

1 เม.ย 2563- 31 มี.ค 2564

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เข้าใหม่

ลาออก

คงเหลือ

จำ�นวน

ร้อยละ

1,848

11

417

1,442

(406)

(21.96)

126

-

17

109

17

(13.49)

การรับเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการได้มีการอนุมัติถูกต้องตรงตามที่กำ�หนดในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
3.2
		

การเงินการบัญชี
3.2.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีเงินสดจำ�นวน 19,691.35 บาท มีเงินฝากธนาคารดังนี้
31 มี.ค 2564
บาท

รายการ

31 มี.ค 2563
บาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ

เงินสด

19,691.35

5,449.79

14,241.56

72.32

กระแสรายวัน

20,700.00

21,100.00

(400.00)

(1.93)

7,412,212.08

23,540,037.23

(16,127,825.15)

1,021.58

1,021.58

00.00

7,453,625.01

23,567,608.60

(16,113,983.59)

ออมทรัพย์
ประจำ�
รวม

(217.58)
00.00
(216.19)

3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำ�กัด
รวม

31 มี.ค 2564
บาท
0.00
0.00

31 มี.ค 2563
บาท
77,250,000.00
72,250,000.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ
(77,250,000.00)
(100)
(77,250,000.00)
(100)

3.4 ด้านการลงทุน
รายการ
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
-หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จก.
-หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพฯ จก.
-หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จก.
รวม
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31 มี.ค 2564
บาท
10,000.00
11,000,000.00
50,000.00
11,060,000.00

31 มี.ค 2563
บาท
10,000.00
11,000,000.00
0.00
11,010,000.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
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0.00
0.00
100

3.5 ด้านสินเชื่อ มีเงินกู้คงเหลือ ดังนี้
รายการ
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
รวม

31 มี.ค 2564
บาท
3,085,755.91
345,854,591.85
219,118,134.64
568,058,482.40

31 มี.ค 2563
บาท
7,090,396.85
372,375,484.15
232,848,186.39
612,314,067.39

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
(4,004,640.94)
(26,520,892.30)
(13,730,051.75)
(44,255,584.99)

ร้อยละ
(129.78)
(7.67)
6.27)
(7.79)

		
3.5.1 ด้านสินเชื่อ พบลูกหนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินคดี จำ�นวน 919,270.00 บาท ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพจำ�นวน
265,075.00 บาท
3.5.2 ด้านสินเชื่อ พบเงินให้กู้ยืม ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จำ�นวน 81,907,700.47 บาท ประกอบด้วย ลูกหนี้เงินกู้
ฉุกเฉิน 1,897,531.85 บาท ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 58,995,191.92 บาท ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 21,014,976.70 บาท
การปฏิบัติด้านการให้กู้ยืมเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรงตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นหนี้ การค้ำ�ประกัน หลักประกัน และการคำ�นวณดอกเบี้ย ถูกต้อง ครบถ้วน
3.6

การรับฝากเงิน- สมาชิก

รายการ
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ�
รวม

3.7

31 มี.ค 2564
บาท
456,110,306.32
6,372,900.00
462,483,707.54

31 มี.ค 2563
บาท
597,095,016.64
15,998,300.00
613,093,316.64

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
(140,984,710.32)
(9,625,400.00)
(150,609,609.10)

ร้อยละ
(30.91)
(151.04)
(32.57)

การรับฝากเงิน- สหกรณ์อื่น
รายการ

สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำ�กัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำ�ใจเดลต้า จำ�กัด
รวม

31 มี.ค 2564
บาท
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00

31 มี.ค 2563
บาท
20,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ
0.00
0.00
(10,000,000.00)
(100)
(10,000,000.00)
(50)

3.8 ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นจำ�นวน 79,915,160.00 บาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำ�นวน
3,868,910.00 บาท ทุนเรือนหุ้นในบัญชีมีจำ�นวนถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตัว
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3.9 ผลการดำ�เนินงาน
3.9.1  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีรายได้เปรียบเทียบกับประมาณการได้ดังนี้
ประมาณการ
(บาท)

รายการ

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูง (ต่ำ�) กว่าประมาณการ
บาท

ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

29,018,000.00
25,000.00

30,084,912.62
29,735.61

(1,066,912.62)
(4,735.61)

(3.68)
(18.94)

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อื่น
รวม

1,100,000.00
725,000.00
10,000.00
20,000.00
30,898,000.00

792,000.00
832,779.05
1,100.00
122,418.75
31,862,946.03

308,000.00
(107,779.05)
8,900.00
(102,418.75)
(964,946.03)

28
(14.87)
89.00
(512.09
(3.12)

รายได้ต่างๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคำ�นวณ และการบันทึกการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ถูกต้องและครบถ้วน
3.9.2  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณได้ดังนี้
ประมาณการ
(บาท)

รายการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รวมรายจ่าย

18,660,000.00
6,821,700.00
25,481,700.00

เกิดขึ้นจริง
(บาท)
17,049,995.80
5,667,224.84
22,717,220.64

สูง (ต่ำ�) กว่าประมาณการ
บาท
ร้อยละ
(1,610,004.20)
(8.63)
(1,154,475.16)
(16.92)
(2,764,479.36)
(10.84)

ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจำ�นวนเงินรวม 25,481,700.00 บาท สหกรณ์ใช้จ่าย
เงินตามงบประมาณไปรวม 22,717,220.64 บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ 2,764,479.36 บาท (ร้อยละ 10.84)
3.10 การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนได้ในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด พบว่า
บางเดือนต่ำ�กว่าร้อยละหนึ่ง แต่ในเดือนต่อมาสหกรณ์สามารถดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่า ร้อยละหนึ่งซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศว่าด้วยเรื่องการกำ�หนดอัตราการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
3.11 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีทุนดำ�เนินการจากแหล่งเงินทุนภายใน โดยมาจากเงินรับฝากจากสมาชิก ถึง ร้อยละ 78.83
ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกลดลง และมีสมาชิกผิดนัดชำ�ระหนี้เป็นจำ�นวน 449 ราย ส่งผล
ให้รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ลดลง ขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากให้กับสมาชิก คณะกรรม
การฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความรอบครอบในการบริหารสหกรณ์ฯ อย่างเต็มความสามารถ และควรมีความสามัคคี
เพื่อให้องค์กรผ่านจุดวิกฤตนี้ไปให้ได้
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และในระหว่างปีได้ให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง
การตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
						

(นางสาวสมหมาย สราญจิตร์)
       (ผู้ตรวจสอบกิจการ)

มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปี 2563
		น.ส.ระพีพร พัฒนะแสง ผู้สอบบัญชี แถลงว่าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด แล้ว เห็น
ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2563
		ผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2563 สหกรณ์ ฯ มีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 1,699,843.17 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการดำ�เนินการฯ ชุดที่ 4 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรกำ�ไรสุทธิตามข้อ
บังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ 28 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563  ดังนี้
ที่

รายการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

จัดสรรปี 2563
จำ�นวนเงิน

%

จัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับ
1 ทุนสำ�รอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของกำ�ไรสุทธิตามข้อบังคับ

560,433.42

32.97

16,998.43

1.00

3 เงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว ในอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี

740,565.17

43.57

4 เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วนดอกเบี้ยที่ชำ�ระ ในอัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี

245,858.71

14.46

5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

33,996.86

2.00

6 ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

33,996.86

2.00

7 ทุนสมติวัสดิการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

33,996.86

2.00

8 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

33,996.86

2.00

2

ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(ร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตามกฎกระทรวง)
จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์

รวมทั้งสิ้น

1,699,843.17 100.00

		
มติที่ประชุม 	 อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี 2563
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
ข้อ 74 คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจ และหน้าที่ ดำ�เนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และ
ตามมติของที่ประชุมใหญ่กับทั้งในทางอันจะทำ�ให้เกิดความจำ�เริญแก่สหกรณ์ ทุกประการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ฯลฯ
(5) เสนอประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์ เพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติถ้าในปีใดที่
ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำ�ปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายได้ รายจ่าย สำ�หรับปีก่อนไปพลาง
ฯล
คณะกรรมการดำ�เนินการขอเสนอประมาณการรายได้ - รายจ่ายของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 74 (5) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

47

รับทราบแผนการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2564
			    สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน  บริษัท การบินไทย จำ�กัด		
เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินงานภายใต้ข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ฯ อันมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนางานสหกรณ์ ฯ ไปในแนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักและวิธีการสหกรณ์แก่บุคคลทุกระดับ เพื่อให้สถาบันที่มีความก้าวหน้า มั่นคง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการดำ�เนินการจึงได้กำ�หนด แผนการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย
จำ�กัด ประจำ�ปี 2564 ดังต่อไปนี้
ปี 2564
ปี 2563
รายการ
(1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65) (1 เม.ย.63 - 31 มี.ค.64)
รับจริง
รับสมาชิกสามัญ
16  คน
80   คน
11 คน
รับสมาชิกสมทบ
4   คน
20   คน
หุ้นสมาชิกสามัญเพิ่มระหว่างปี
10,000,000.00
26,000,000.00
11,422,340.00
หุ้นสมาชิกสมทบเพิ่มระหว่างปี
500,000.00
820,000.00
1,060,700.00
เงินรับฝากจากสมาชิก
- ออมทรัพย์พิเศษ
300,000,000.00
600,000,000.00 202,963,179.15
- ประจำ�
5,000,000.00
15,000,000.00
7,261,711.47
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
50,000,000.00
50,000,000.00 20,000,000.00
			
			
สรุปประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจำ�ปี 2564						
									
1. ประมาณการรายได้ 								 	
บาท
1.1
ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
         25,500,000.00
1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
      10,000.00
1.3
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
                    770,000.00
1.4
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
       2,000.00
1.5 รายได้อื่น ๆ
             10,000.00
		
รวมรายได้					         26,292,000.00
								
2. ประมาณการรายจ่าย								
2.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
           2,745,000.00
2.2 หมวดค่าตอบแทน
     550,000.00
2.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์สนง.
     584,500.00
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
     984,000.00
2.5 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
      10,000.00
2.6 หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น					 17,117,500.00
			รวมค่าใช้จ่าย					         21,991,000.00
			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย				          4,301,000.00
								
								

48

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

49

รวมรายได้ทั้งหมด

6 รายได้อื่น ๆ

122,418.75

29,735.61
832,779.05
792,000.00
1,100.00

30,084,912.62

(102,418.75)

(4,735.61)
(107,779.05)
308,000.00
8,900.00

1,066,912.62

สูง/ต่ำ�
กว่างบ
ประมาณ

เหตุผลและความจำ�เป็น

- เงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์
- ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินกับสหกรณ์อื่น
- เงินปันผลตามอัตราการถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ
- คาดว่าจะรับสมาชิกเพิ่มอีก 20 ราย ค่าธรรมเนียม
   รายละ 100  บาท
10,000.00 -  เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดที่ไม่เข้าหมวดรายได้ใด ๆ

10,000.00
0.00
770,000.00
2,000.00

25,500,000.00 - ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้ 3  ประเภท ได้แก่
ประเภท           วงเงินกู้เฉลี่ย      อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
เงินกู้ฉุกเฉิน       200,000.00          5.50
เงินกู้สามัญ    5,000,0000.00          5.00
เงินกู้พิเศษ    20,000,0000.00          5.00

ปี2564
ประมาณการ  
(บาท)

30,898,000.00 31,862,946.03 1,168,879.21 26,292,000.00

20,000.00

25,000.00
725,000.00
1,100,000.00
10,000.00

2
3
4
5

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

29,018,000.00

หมวดรายได้

1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้

ที่

ปี 2563
ประมาณการ รับจริง (บาท)
(บาท)

ประมาณการรายได้ ประจำ�ปี 2564
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36,208.00
11,929.42
3,871.30
6,300.00
2,691,711.58

100,000.00
25,000.00
50,000.00
25,000.00
0.00
0.00
3,487,000.00

1.7 ค่าล่วงเวลา

1.8 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และกรรมการ

1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเจ้าหน้าที่
1.10 ค่าประกันชีวิตกรรมการและ
เจ้าหน้าที่
1.11 ค่าชดเชยเจ้าหน้าที่ออกจากงาน
1.12  ค่าศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่
รวมหมวดค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่

0.00

227,310.80

3,437.00
144,200.10
95,200.00

4,000.00
165,000.00
127,000.00

1.4 กองทุนเงินทดแทน (ประกันสังคม)
1.5 เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1.6 ค่าครองชีพ

56,218.50

149,533.33
1,957,503.13

71,000.00

400,000.00
2,520,000.00

1 เม.ย.63-31 มี.ค
.64

งบใช้ไป ปี 2563

1.3 เงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่

1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการ
1.2 เงินเดือน  ค่าจ้าง เงินประจำ�ตำ�แหน่ง

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ปี 2563

50,000.00 - ประกันชีวิตกรรมการและเจ้าหน้าที่รายปี

418,000.00 - ค่าตอบแทนผู้จัดการจัดจ้าง
1,800,000.00 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ จำ�นวน 7  อัตรา
80,000.00 - จ่ายค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่
ตามพ.ร.บ.แรงงาน
4,000.00 จ่ายสมทบแก่กองทุนตามกฎหมาย อัตรา 0.20%
106,000.00 - สมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่
42,000.00 - ค่าครองชีพสำ�หรับเจ้าหน้าที่  3 คน
- สำ�หรับเป็นค่าล่วงเวลาและค่าทำ�งานในวันหยุด
180,000.00 ของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติคำ�นวณจ่ายตา
มระเบียบฯ พ.ศ.2562
- ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ (2 ชุด)
15,000.00
กรรมการ (1 ชุด)
50,000.00 - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ตามจริง)

หมายเหตุ

(3,871.30)
0.00
(6,300.00)
0.00 เนื่องจากมีทุนศึกษาอบรม
795,288.42 2,745,000.00

13,070.58

13,792.00

25,000.00

(127,310.80)

563.00
20,799.90
31,800.00

14,781.50

250,466.67
562,496.87

เกิน/คงเหลือ

งบประมาณปี
2564
(ขอตั้ง)

ประมาณการรายจ่ายประจำ�ปี  2564 (1 เมษายน 2564 - 31  มีนาคม 2565)
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รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

0.00

30,000.00

0.00

1,159,890.93

1,123,800.00

30,000.00

32,840.31
28,099.76
25,138.00
33,688.86
1,040,124.00

588,677.45

338,348.09
88,339.20
155,990.16
6,000.00

352,000.00

186,000.00
81,000.00

0.00
85,000.00

งบใช้ไป ปี 2563
1 เม.ย.63-31 มี.ค
.64

35,000.00
9,000.00
35,000.00
35,000.00
1,009,800.00

611,400.00

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์

4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
4.1 ค่าไฟฟ้า
4.2 ค่าโทรศัพท์
4.3 ค่าไปรษณีย์
4.4 ค่าสัญญาณ Internet
4.5 ค่าเช่าสำ�นักงาน
รวมค่าสาธารณูปโภค
5 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

337,000.00
88,400.00
156,000.00
30,000.00

560,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน

3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์
3.1 ค่าเสื่อมราคา
3.2 ค่าปรับปรุงสำ�นักงานตัดจ่าย
3.3 ค่าตกแต่งสำ�นักงานตัดจ่าย
3.4 ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษาทรัพย์สิน

400,000.00
100,000.00

0.00
60,000.00

2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ

2 หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
2.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

หมวดรายจ่าย

งบประมาณปี
2563

30,000.00

30,000.00

(36,090.93)

2,159.69
(19,099.76)
9,862.00
1,311.14
(30,324.00)

22,722.55

(1,348.09)
60.80
9.84
24,000.00

208,000.00

214,000.00
19,000.00

0.00
(25,000.00)

เกิน/คงเหลือ

หมายเหตุ

-

-

ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์อากร
ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สนง. 2 สาขา

ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำ�นักงาน
ค่าปรับปรุงสำ�นักงานตัดจ่าย 5 ปี
ค่าตกแต่งสำ�นักงานตัดจ่าย 5 ปี
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษาทรัพย์

10,000.00

10,000.00 - วารสารประจำ�เดือน

984,000.00

30,000.00
25,000.00
40,000.00
33,000.00
856,000.00

584,500.00

320,000.00
88,500.00
156,000.00
20,000.00

550,000.00

120,000.00
60,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ)
  (1 คน 5,000*12)
270,000.00 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  15 คน
100,000.00 - ค่าพาหนะกรรมการ

งบประมาณปี
2564
(ขอตั้ง)
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0.04
65.88
43,333.33
72,140.25
11,284.00
4,000.00
(3,500.00)
(4,616.31)
1,886,364.54
(276,360.34)
(160.00)
(41,841.00)
0.00
0.00
1,744,559.32
2,764,479.36

6.6 ค่าโปรแกรมระบบงาน ICTตัดจ่าย
130,000.00
129,999.96
6.7 ค่าโปรแกรม MS OFFICE ตัดจ่าย
31,500.00
31,434.12
6.8 ค่าบริการระบบงาน ICT
300,000.00
256,666.67
6.9 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
100,000.00
27,859.75
6.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
20,000.00
8,716.00
6.11 ค่าภาษีโรงเรือน
4,000.00
0.00
6.12 เงินบริจาค
0.00
3,500.00
6.14 ค่าใช้จ่ายทั่วไป/สารสนเทศ
50,000.00
54,616.31
6.15 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
18,660,000.00
16,773,635.46
6.16 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
0.00
276,360.34
6.17 ค่าทำ�ความสะอาดสำ�นักงาน
119,000.00
119,160.00
6.18 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี
0.00
41,841.00
6.19 ค่าพาหนะที่ปรึกษา
0.00
0.00
6.20 ค่าวิชาชีพทนายความ
0.00
0.00
รวมค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
19,669,500.00
17,924,940.68
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
25,481,700.00
22,717,220.64
หมายเหตุ      ประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้นี้ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
มติที่ประชุม       อนุมัติ

เกิน/คงเหลือ
14,848.50
14,238.50
5,613.00
41,177.48
(22,028.55)

30,000.00
140,000.00
10,000.00
60,000.00
15,000.00

1 เม.ย.63-31 มี.ค.64

งบใช้ไป ปี 2563

15,151.50
125,761.50
4,387.00
18,822.52
37,028.55

6 หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
6.1 ค่ารับรอง
6.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
6.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
6.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
6.5 ค่าวัสดุสำ�นักงาน/คอมพิวเตอร์

หมวดรายจ่าย

งบประมาณปี
2563

130,000.00
32,000.00
220,000.00
70,000.00
20,000.00
4,000.00
10,000.00
40,000.00
13,500,000.00
245,000.00
119,500.00
2,500,000.00
15,000.00
12,000.00
17,117,500.00
21,991,000.00

20,000.00
128,000.00
2,000.00
20,000.00
30,000.00

งบประมาณปี
2564
(ขอตั้ง)

- แม่บ้าน (จำ�นวน 1 คน)
ค่าวางศาล ร้อยละ 0.2
500.-/ครั้ง
ค่าประชุม  1,000/ครั้ง

- สำ�หรับบุคคลภายนอกมาติดต่อ
- ค่าเช่า บ.โตชิบา  2,950/ เครื่อง
- ค่าธรรมเนียมประจำ�ปี
- กระดาษ และอื่นๆ  
- วัสดุสำ�นักงาน/หมึกปริ้นเตอร์/แอนตี้
ไวรัส
- ค่าโปรแกรมระบบงาน ICTตัดจ่าย
- ค่าโปรแกรม MS OFFICE ตัดจ่าย
- ค่าบริการระบบงาน ICT รายปี
- ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ประจำ�ปี
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
-  ค่าภาษีโรงเรือนรายปี

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืม ประจำ�ปี 2564
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน  บริษัท การบินไทย จำ�กัด
ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำ�หนดวงเงินกู้ยืมสำ�หรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำ�เป็นและสมควรแก่
การดำ�เนินงาน วงเงินซึ่งกำ�หนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำ�หนดหรือนาย
ทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสำ�หรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 66 อำ�นาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจและหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ฯลฯ
(6) กำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
                                               
ฯลฯ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  2564 ได้กำ�หนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�
ประกัน ประจำ�ปี 2564 จำ�นวนเงิน 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564
ทุนเรือนหุ้น
จำ�นวนเงิน
79,915,160.00
บาท
ทุนสำ�รอง
จำ�นวนเงิน
109,459.65		
บาท
				
รวม	       80,024,619.65		
บาท
(สหกรณ์กำ�หนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมทุนสำ�รองของสหกรณ์ เป็นเงิน
120,036,929.47 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
สำ�หรับปี 2564 คณะกรรมการดำ�เนินการได้พิจารณาเห็นสมควรกำ�หนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน
จำ�นวนเงิน 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อการลงทุนและรักษาสภาพคล่องของสหกรณ์
จึงขอนำ�เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563 เพื่อพิจารณา
		มติที่ประชุม         อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2564
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน  บริษัท การบินไทย จำ�กัด ข้อ 97 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการ
สหกรณ์ จำ�นวนไม่เกินห้าคน
ที่ประชุมจะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ  หรือกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งไม่น้อยกกว่า 1 ปี หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
หน้าที่ประจำ�ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
สำ�หรับปี 2564  มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 2. คน ดังนี้
1. นางญาดา
ผดุงโภชน์
2 นางสาวสมหมาย
สราญจิตต์
คณะกรรมการดำ�เนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ  นางญาดา ผดุงโภชน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี
2564 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจำ�นวน 60,000 บาท
		

มติที่ประชุม        รับรอง / อนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจำ�นวน 60,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2564
		
ตามข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน  บริษัท การบินไทย จำ�กัด
ข้อ 67. คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ง
คนและกรรมการดำ�เนินการ อีก 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกในระหว่างกันเองขึ้นเป็นรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ
สำ�นักงานสหกรณ์
สมาชิกซึ่งเคยได้รับโทษจำ�คุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ�โดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือสมาชิกซึ่งเคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือสมาชิกซึ่งเคยถูกให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการตามคำ�สั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือสมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ หรือผู้ซึ่งเคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำ�แหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำ�ในสหกรณ์นี้ ไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการดำ�เนินงานของสหกรณ์ คณะกรรมการดำ�เนินการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำ�การ
แทนก็ได้
ให้ประธานกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่โดยทั่วไป คือ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ แทนสหกรณ์ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ดูแลควบคุมการดำ�เนินงานทั่วไปของสหกรณ์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ให้รองประธานกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่ปฏิบัติการแทนประธานกรรมการในขณะที่ประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติ หรือเมื่อตำ�แหน่งประธานกรรมการว่างลง และดำ�เนิน
การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ให้เหรัญญิกมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแล และตรวจสอบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย และดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ให้เลขานุการมีอำ�นาจและหน้าที่ในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ดูแลรักษารายงานการประชุมดังกล่าวนั้นให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือ
กรรมการดำ�เนินการ แล้วแต่กรณี ตลอดจนทำ�การอื่น ๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้ และตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบ
หมาย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของ
สหกรณ์
ข้อ 69. กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่ง กรรมการดำ�เนินการนั้นมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งได้คราวละสองปี นับแต่วันเลือก
ตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำ�หนดหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำ�เนินการออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของ
กรรมการดำ�เนินการทั้งหมด โดยวิธีจับฉลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
ถ้าเมื่อครบกำ�หนดแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดำ�เนินการชุดเดิม
อยู่ในตำ�แหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่
กรรมการดำ�เนินการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำ�เนินการที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ใน
ตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

54

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

กรรมการดำ�เนินการที่ยังคงอยู่ในวาระเดิม  จำ�นวน     5   คน
1.  นายอรรณพ
พรหมสาขา ณ สกลนคร รองประธานกรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
2.  นายภูเบศร์
อภัยวงศ์
รองประธานกรรมการ        วาระที่ 2 ปีที่ 1
3.  นายอานนทพัชร์ ปัทมาลัย
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
4.  นายศุภชัย
โพธิ์สาลี
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
5.  นายนาวิก
สมะพันธุ
กรรมการและเลขานุการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
		ประธานกรรมการที่ครบตามวาระ 1  คน  ได้แก่
1.  นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ
ประธานกรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
		กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน   2   คน ได้แก่
1. นายทองทศ
ชูทับทิม
รองประธานกรรมการและเหรัญญิก     วาระที่ 1 ปีที่ 2
2. นางสาวสินทิพย์      มัธยัสถ์สิน
กรรมการ
       วาระที่ 1 ปีที่ 2
		กรรมการขอลาออก  จำ�นวน   7    คน
1. นายเพิ่มศักดิ์
ทองไพบูลย์
รองประธานกรรมการ
       วาระที่ 1 ปีที่ 2
2. นายภาณุ
บุญรัตนเนตร
กรรมการ
       วาระที่ 1 ปีที่ 1
3. นายชนัตร
ตุลารัตนพงษ์
กรรมการ
       วาระที่ 1 ปีที่ 1
4. นางชญานิศ
นิ่มนวล
กรรมการ
       วาระที่ 2 ปีที่ 2
5. นายเจษฎาพงษ์
ลาภา
กรรมการ
       วาระที่ 1 ปีที่ 2
6. นายแมน
มีชูอรรถ
กรรมการ
       วาระที่ 1 ปีที่ 2
7. นายอภิสิทธิ์
แสงสีดา
กรรมการ
       วาระที่ 2 ปีที่ 2
		สหกรณ์ต้องดำ�เนินการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง คือ
ประธาน 1 ตำ�แหน่ง กรรมการ 13 ตำ�แหน่ง
โดยมีผู้สมัครตำ�แหน่งประธานกรรมการ จำ�นวน     1  คน
1.นายเพิ่มศักดิ์
ทองไพบูลย์
ผู้สมัครตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการ   จำ�นวน    13  คน
1. นายประสิทธิ์ศักดิ์
คุณทรัพย์
2. นางละอองทิพย์
เพชรจันทร์
3. นายชวลิต
วรรณประทีป
4. นางสาวริญญารัตน์ ทองไพบูลย์
5. นายเศรษฐพงศ์
ถิระวันธุ์
6. นางมาศรังสี
ถิระวันธุ์
7. นายวราศิษฏ์
อินทร์เอี่ยม
8. นางวีรยา
สุวรรณศรัย
9. นางสาวชัญกร
โชติกานนท์
10. นายภาณุ
บุญยรัตนเนตร
11. นายศิราเมษฐ ์
สินธพนำ�ชัย
12. นางสาวนวกนก
เค้าสิม
13. นางธัญญ์ฐิตา
ธนกิตติ์สิทธิโชค
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ผลคะแนนการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชุดที่ 5 ประจำ�ปี 2564  ดังนี้
ลำ�ดับ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - นามสกุล
นายเพิ่มศักดิ์        ทองไพบูลย์
นางสาวริญญารัตน์  ทองไพบูลย์
นายประสิทธิ์ศักดิ์    คุณทรัพย์
นายชวลิต          วรรณประทีป
นางสาวชัญกร      โชติกานนท์
นายศิราเมษฐ       สินธพนำ�ชัย
นางสาวนวกนก     เค้าสิม
นางวีรยา          สุวรรณศรัย
นายวราศิษฏ์       อินทร์เอี่ยม
นายภาณุ          บุญยรัตนเนตร
นางธัญญ์ฐิตา      ธนกิตติ์สิทธิโชค
นายเศรษฐพงศ์     ถิระวันธุ์
นางละอองทิพย์    เพชรจันทร์
นางมาศรังสี       ถิระวันธุ์

สังกัด
ตำ�แหน่ง
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
์ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 5 ประจำ�ปี 2564
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ชื่อ - นามสกุล
นายเพิ่มศักดิ์        ทองไพบูลย์
นายอรรณพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายภูเบศร์ อภัยวงศ์
นายนาวิก สมะพันธุ
นางสาวริญญารัตน์  ทองไพบูลย์
นายประสิทธิ์ศักดิ์    คุณทรัพย์
นายชวลิต          วรรณประทีป
นางสาวชัญกร      โชติกานนท์
นายศิราเมษฐ       สินธพนำ�ชัย
นางสาวนวกนก     เค้าสิม
นางวีรยา          สุวรรณศรัย
นายวราศิษฏ์       อินทร์เอี่ยม
นายภาณุ          บุญยรัตนเนตร
นางธัญญ์ฐิตา      ธนกิตติ์สิทธิโชค
นายเศรษฐพงศ์     ถิระวันธุ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 2
วาระที่ 2 ปีที่ 2
วาระที่ 1 ปีที่ 2
วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 2
วาระที่ 1 ปีที่ 2
วาระที่ 1 ปีที่ 2
วาระที่ 1 ปีที่ 2
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คะแนน
77
76
76
73
73
71
70
65
63
54
53
47
34

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
นายชนัตร ตุลารัตนพงศ์ สมาชิกเลขที่ 001352 แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
ต่อท้ายจากวาระของผู้ตรวจสอบกิจการ
- เรื่องของการหักส่งทุนเรือนหุ้นสมาชิกที่ลาออกและเข้าโครงการ MSP โดยแจ้งว่าตนเองไม่ถูกหักเงินเพื่อชำ�ระ
ทุนเรือนหุ้นและไม่มีการทวงถามจากสหกรณ์ฯ จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งอดีตผู้จัดการยังเพิกเฉยไม่กระทำ�การทวงถามใด ๆ จึงขอให้
ประธานกรรมการและคณะกรรมการชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว
นางสาวรักชนก ไวอาวุธ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่อง กระบวนการเรียกเก็บทุนเรือนหุ้นจาก
สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทที่สังกัดอยู่ แต่ยังคงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งกลับ
มายังสหกรณ์ฯ ว่าไม่สามารถหักซองเงินเดือนสมาชิกนั้นๆ ได้ ทางสหกรณ์ฯ จึงแจ้งแก่สมาชิกให้เขียนแบบคำ�ร้องขอรักษาสถานภาพ
สมาชิกและแจ้งความประสงค์ในการนำ�ส่งทุนเรือนหุ้นและหนี้แก่สหกรณ์ฯ เมื่อไม่สามารถหักซองเงินเดือนได้ อาทิ เช่น สมาชิก
สามารถนำ�ส่งหุ้นให้สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง หรือแจ้งความประสงค์ให้หักชำ�ระผ่านบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ
- การติดตามหนี้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัท การบินไทย จำ�กัด ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยจาก
บริษัท (โครงการ MSP) ซึ่งขณะนั้นนายชนัตร ตุลารัตนพงศ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ได้ดำ�เนินการและ
ประสานงานติดต่อกลุ่มงานบัญชีเงินเดือน เพื่อขอหักเงินชดเชยทั้งหมดมาชำ�ระหนี้สินคงค้างกับสหกรณ์ทั้งจำ�นวน โดย นายชนัตร
ตุลารัตนพงศ์ อ้างว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของอดีตผู้จัดการต้องดำ�เนินการ แต่อดีตผู้จัดการสหกรณ์ ฯ หละหลวมต่อหน้าที่ใน
การติดตามหนี้จากสมาชิกที่พ้นสภาพพนักงานดังกล่าว
- การติดตามลูกหนี้มีความล่าช้าและการส่งเอกสารยื่นฟ้องลูกหนี้สหกรณ์ให้แก่ทนาย อดีตผู้จัดการสหกรณ์ ฯ   ส่ง
เอกสารประกอบไม่ครบถ้วนและไม่ได้ลงนามในเอกสาร ซึ่งอาจมีผลต่อการฟ้องร้อง
- การติดตามเรื่องการขอหักซองเงินเดือนสมาชิกสังกัดบริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด โดยชี้แจ้งว่าทางคณะกรรมการ
ชุดที่ 3 ได้ดำ�เนินการหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการทำ�เรื่องขอหักซองเงินเดือนสมาชิกสังกัดดังกล่าว
- แนะนำ�ให้สหกรณ์ ฯ ตรวจเช็คข้อมูลการทำ�ประกันภัยและประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อของสมาชิกที่มีหนี้สินต่อสหกรณ์
ว่าครอบคลุมหนี้สินคงค้างที่มีต่อสหกรณ์หรือไม่
- การติดตามทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกสหกรณ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ
- อดีตผู้จัดการสหกรณ์ ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตามพรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงอยากให้สหกรณ์กำ�หนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขรวมทั้งบทลงโทษในกรณีเช่นนี้
- การคัดกรองสมาชิกที่สหกรณ์จะยื่นฟ้องควรพิจารณาตามมติที่ประชุม ไม่ใช่โดยใช้ดุลยพินิจของอดีตผู้จัดการ
นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ ประธานกรรมการดำ�เนินการ ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่อง การขอหักซองเงินเดือนสมาชิกสังกัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด ว่าได้ดำ�เนินการขอความอนุเคราะห์ต่อหน่วยงานต่างๆ ตลอดมา สืบเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟู จึงยังไม่สามารถดำ�เนินการได้ โดยประธานฯ แจ้งว่าปัญหาใหญ่
ของสหกรณ์ฯ ที่กำ�ลังเผชิญในตอนนี้ คือ การขาดสภาพคล่อง เนื่องจากสมาชิกถอนเงินจากสหกรณ์ฯ จำ�นวนมาก และได้พยายาม
อย่างเต็มที่ในการหาเงินมาเพื่อบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ให้มากที่สุด อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรีไฟแนนซ์บ้าน
ไปยังธนาคารพาณิชย์ , การนัดหมายสมาชิกที่ผิดนัดชำ�ระมาปรับโครงสร้างหนี้และโครงการประนอมหนี้ , การดำ�เนินการทาง
กฎหมายแก่สมาชิกที่ผิดนัดชำ�ระหนี้แก่สหกรณ์ฯ ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแก่ผู้อื่นนั้น ได้ตักเตือนผู้จัดการ
โดยวาจาแล้วและกำ�ชับว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก การกำ�หนดบทลงโทษให้ทางคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ (ชุดที่ 5)
ลงโทษตามที่เห็นสมควร
นายอรรณพ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองประธานกรรมการดำ�เนินการ ชี้แจ้งถึงขั้นตอนการดำ�เนินการติดตามหนี้จาก
สมาชิกว่าได้ดำ�เนินการส่งจดหมายทวงถามจากสำ�นักกฎหมายและได้มีการคัดกรองรายชื่อสมาชิกที่ผิดนัดชำ�ระต้องดำ�เนินการฟ้อง
ร้องตามกฎหมาย โดยพยายามให้เกิดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องน้อยที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุด
			มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
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รายงานประจำ�ปี 2564
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 5 ประจำ�ปี 2564 ขอเสนอผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท
การบินไทย จำ�กัด ซึ่งมีระยะเวลาดำ�เนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ให้สมาชิกทราบ
ดังต่อไปนี้
3.1 เรื่องรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 5
   คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ชุดที่ 5 ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21  
ตุลาคม 2564 ภายใต้การนำ�ของ นายเพิ่มศักดิ์  ทองไพบูลย์ ประธานกรรรมการ ตลอดปี 2564 การบริหารกิจการ สหกรณ์
ของคณะกรรมการดำ�เนินการภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ โดยดำ�เนินการตาม
หลักการสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม วิถี ชีวิตประจำ�วันของสมาชิกเปลี่ยนไป
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - (19) การบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการต้องปรับ
แผนงาน โครงการ แนวทาง และวิธีการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แต่ด้วยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำ�ให้มีกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2564 จำ�นวน 4,161,118.14 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำ�นวน
2,461,274.97 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 144.79 ทำ�ให้สามารถจ่ายเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนได้ในอัตรา ที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา

1.ตารางแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ที่

ปี 2564

รายการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ

ปี 2563

(1 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65) (1 เม.ย.63 - 31 มี.ค.64)

1 ทุนเรือนหุ้นสมาชิก
2 ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ

76,691,050.00

77,866,660.00

(1,175,610.00)

(1.51)

1,987,200.00

2,048,500.00

(61,300.00)

(2.99)

3 เงินรับฝากสมาชิก

387,207,346.43

418,443,173.36 (31,235,826.93)

(7.46)

4 เงินรับฝากสมาชิกสมทบ

38,728,398.93

44,040,534.18

(5,312,135.25)

(12.06)

5 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

15,000,000.00

20,000,000.00 (5,000,000.00)

(25.00)

6 เงินกู้ยืม

6,105,000.00

8,085,000.00 (1,980,000.00)

(24.49)

7 ทุนสำ�รอง

683,240.70

109,459.65

573,781.05

524.19

8 ทุนสะสมตามข้อบังคับ

177,938.69

41,951.25

135,987.44

324.16

9 กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี

4,161,118.14

1,699,843.17

2,461,274.97

144.79

586,628,960.26 (38,559,555.43)

(6.57)

10 สินทรัพย์รวม

548,069,404.83

11 สมาชิกคืนเงินกู้ระหว่างปี

44,728,057.72

12 สมาชิกเป็นหนี้ ณ วันสิ้นปี

524,514,769.68

13 สมาชิกสมทบเป็นหนี้ ณ วันสิ้นปี
14 เงินลงทุนในสหกรณ์อื่น

45,094,073.99

(366,016.27)

(0.81)

567,969,060.40 (43,454,290.72)

(7.65)

0.00

1,273,767.00

11,050,000.00

11,050,000.00

(1,273,767.00) (100.00)
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2.จำ�นวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในปี 2564 มีสมาชิกเข้าใหม่ 2 คน ลาออก 211 คน เสียชีวิต 3 ราย ณ วันสิ้นปีมีสมาชิก 1,339 คน สมาชิกที่
ไม่เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 492 คน เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.74 ของสมาชิกทั้งหมด
นอกจากนี้ในปี 2564 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกสมทบลาออก 9 คน รวมเป็นสมาชิกสมทบ ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 100 คน
สมาชิกสมทบที่ไม่เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ

3.ข้อมูลจำ�นวนสมาชิก ปี 2564 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ข้อมูลจำ�นวนสมาชิก
จำ�นวนสมาชิก ณ วันต้นปี
(ณ 1 เมษายน 2564)
-  สมาชิก
-  สมาชิกสมทบ
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกลาออก
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
จำ�นวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี
(ณ 31 มีนาคม 2565)
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกเป็นหนี้
สมาชิกไม่เป็นหนี้

4.ทุนเรือนหุ้น

(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ปี 2564 (คน)

ปี 2563 (คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (คน)

1,442
109

1,848
126

(406)
(17)

2
-

11
-

(9)
-

205
9

417
17

(212)
(8)

1,239
100
747
492

1,442
109
798
644

(203)
(9)
(51)
(152)

(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ทุนเรือนหุ้นนับว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของสหกรณ์ ได้จากการถือหุ้นรายเดือนในอัตราตามระเบียบว่า
ด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2562 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในระยะยาวโดยสมาชิกต้องส่งค่าหุ้นไม่ต่ำ�กว่าที่สหกรณ์กำ�หนดไว้
ในระเบียบ หรือส่งมากกว่าที่สหกรณ์กำ�หนดได้ สมาชิกจะถอนหุ้นไม่ได้แต่อาจงดส่งค่าหุ้นได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 8
เมื่อสิ้นปีสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม  2565 มีทุนเรือนหุ้น 78,678,250.00 บาท ทุนเรือนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากปี 2563  มีค่าหุ้น
79,915,160.00 บาท ลดลงจำ�นวน 1,236,910.00 บาท
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5.เงินรับฝาก
เงินรับฝากเป็นอีกแหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ ได้มาจากการรับฝากเงินจากสมาชิก รวมถึงการรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากกับสถาบันการเงินอื่น และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสหกรณ์
นั้นได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ เมื่อวันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มีเงินรับ
ฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ จำ�นวน 425,935,745.36 บาท ลดลง 36,547,962.18 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.90  มีเงิน
รับฝาก 1,150 บัญชี เฉลี่ยบัญชีละ 318,099.88 บาท
ตารางที่ 1 การเพิ่มของจำ�นวนเงินรับฝากจากสมาชิก
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564

เงินรับฝาก  (บาท
311,378,498.72
835,716,867.71
613,093,316.64
462,483,707.54
425,935,745.36

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
บาท
ร้อยละ
0.00
0.00
524,338,368.99
168.39
(222,623,551.07)
(26.64)
(150,609,609.10)
(24.56)
(36,547,962.18)
(7.90)

เงินรับฝากเฉลี่ยต่อ
สมาชิก (บาท/คน)
291,280.17
441,244.39
310,584.25
298,184.21
318,099.88

ตารางที่ 2  สัดส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อสินทรัพย์รวม
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564

เงินรับฝาก
(บาท)
311,378,498.72
835,716,867.71
613,093,316.64
462,483,707.54
425,935,745.36

สินทรัพย์รวม
(บาท)
333,246,061.86
888,527,017.51
729,267,276.41
586,628,960.26
548,069,404.83

เงินรับฝากต่อ
สินทรัพย์รวม
(ร้อยละ)
93.44
94.06
84.07
78.84
77.72

ตารางที่ 3 อัตราส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อทุนเรือนหุ้น
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564

เงินรับฝาก
(บาท)
311,378,498.72
835,716,867.71
613,093,316.64
462,483,707.54
425,935,745.36

ทุนเรือนหุ้น
(บาท)
17,656,020.00
57,992,790.00
83,784,070.00
79,915,160.00
78,678,250.00

เงินรับฝากต่อทุน
เรือนหุ้น
(ร้อยละ)
17.64 : 1
14.41 : 1
7.32 : 1
5.79 : 1
5.41 : 1
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ตารางที่ 4 การจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกและการรับชำ�ระคืน
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564

ให้กู้ระหว่างปี
(บาท)
234,551,165.00
536,470,777.43
81,924,219.68
2,017,800.00
0.00

ชำ�ระคืนระหว่างปี
(บาท)
10,034,460.00
129,462,914.92
101,094,719.80
45,094,073.99
44,728,057.72

ยอดคงเหลือสิ้นปี
ยอดคงค้างเฉลี่ย ต่อ
(บาท)
สมาชิก 1 คน
224,476,705.00
209,987.56
631,484,567.51
333,413,18
612,319,101.39
310,192.05
569,242,827.40
367,016.65
524,514,769.68
391,721.26

ตารางที่ 5 การขยายตัวของยอดเงินให้สมาชิกกู้คงค้าง ณ วันสิ้นปี
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564

ยอดคงค้างสิ้นปี
224,476,705.00
631,484,567.51
612,319,101.39
569,242,827.40
524,514,769.68

ยอดคงค้างเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
(บาท)
(ร้อยละ)
0.00
0.00
407,007,862.51
181.31
(19,165,466.12)
(3.03)
(43,076,273.99)
(7.03)
(44,728,057.72)
(7.86)

		สมาชิกชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่างปี เป็นเงิน 44,728,057.72 บาท
ณ วันสิ้นปี 2564 มีลูกหนี้คงค้างทั้งสิ้น 524,514,769.68  บาท เฉลี่ยต่อสมาชิกคนละ 391,721.26 บาท
หนี้ลดลงจากปีก่อน 44,728,057.72 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.86
		ลูกหนี้คงค้างจำ�แนกได้เป็น
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 112 ราย เป็นเงิน      1,880,114.32 บาท
เงินกู้สามัญ           661 ราย เป็นเงิน   322,166,548.63 บาท
เงินกู้พิเศษ             81 ราย เป็นเงิน   200,468,106.73 บาท
ในระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบรวม   -ไม่มี-

6.การลงทุนภายนอก
สหกรณ์มีการลงทุนในชุมนุม/สหกรณ์ จำ�นวน 3 ชุมนุม รวมเป็นเงิน 11,050,000.00 บาท รายละเอียดตาม
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การลงทุนในชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น
รายการ

ปี 2564

- ฝากเงินสหกรณ์อื่น
- ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
- ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพฯ จำ�กัด
- ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที จำ�กัด
หัก  ค่าเผื่อเงินการปรับมูลค่าหุ้นสอ.ไอซีที จำ�กัด
รวม

ปี 2563

0.00
50,000.00
11,000,000.00
10,000.00
(10,000.00)
11,050,000.00

0.00
50,000.00
11,000,000.00
10,000.00
(10,000.00)
11,050,000.00

8.การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์แก่คณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ลำ�ดับ
1

2

3

4

5

6

7

ผู้เข้าร่วมประชุม / สัมมนา

หลักสูตร / หัวข้อ

วันที่

สถานที่

ห้อง Sensations ชั้น 4
ประชุมใหญ่วิสามัญประจำ�ปี 2564
28 เม.ย 2564 โรงแรมโนโวเทล
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำ�กัด
สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
ห้องประชุม 1 ชั้น 4
นายพิสิษฐ์ จิรานนท์สุภนิจ         
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ICT
7 ส.ค. 2564 อาคารสำ�นักงานสหกรณ์
(อดีตผู้จัดการสหกรณ์)
จำ�กัด
ออมทรัพย์กรมป่าไม้
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
นายอานนทพัชร์ ปัทมาลัย
สำ�นักงานชุมนุมสหกรณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(กรรมการ)
18 ส.ค. 2564 ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
จำ�กัด หรือ Zoom
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
นายอานนทพัชร์ ปัทมาลัย
พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
30 ก.ย. 2564
(กรรมการ)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอำ�เภอบางกรวย จังหวัด
ประเทศไทย จำ�กัด
นนทบุรี
นายนาวิก สมะพันธุ
(กรรมการ)

นางสาวริญญารัตน์ ทองไพบูลย์ ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำ�กัด
อบรม หลักสูตร “การเงิน
นางสาวชัญกร โชติกานนท์
การบัญชี และการบริหารสำ�หรับ
(กรรมการ)
กรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 1
สำ�หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก
นางสาวชัญกร โชติกานนท์
(กรรมการ)

โรงแรมโนโวเทล
สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
31 ต.ค. และ แห่งประเทศไทย จำ�กัด      
7,21,28 พ.ย. อำ�เภอบางกรวย จังหวัด
2564
นนทบุรี
ห้องประชุมวายุภักษ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
(ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา
2564 และแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์   
23 ธ.ค. 2564 บาย เซ็น-ทารา ศูนย์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ราชการและคอนเวนชั่น
จำ�กัด
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
28 พ.ย. 2564
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ลำ�ดับ

ผู้เข้าร่วมประชุม / สัมมนา

หลักสูตร / หัวข้อ

วันที่

สถานที่

8

นายเพิ่มศักดิ์ ทองไพบูลย์
อบรม หลักสูตรออนไลน์ “การเงิน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ระหว่างวันที่  
(ประธานกรรมการ)
การบัญชี การบริหาร สำ�หรับ
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
6-7 และ 13-14
นางธัญญ์ฐิตา ธนกิตติ์สิทธิโชค กรรมการสหกรณ์”รุ่นที่ 16
อำ�เภอบางกรวย จังหวัด
ม.ค. 2565
(กรรมการ)
(สำ�หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก)
นนทบุรี หรือ Zoom

9.

สัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2565
The Tide Resort Bangนายภาณุ บุญรัตนเนตร         หลักสูตร “การบริหารเชิงกลยุทธ์
ระหว่างวันที่
saen อำ�เภอเมืองชลบุรี
(กรรมการและเหรัญญิก)
และการจัดการความเสี่ยงในสหกรณ์ 5-6 ก.พ. 2565
จังหวัดชลบุรี
ออมทรัพย์”

10

นายประสิทธิศักดิ์ คุณทรัพย์
(กรรมการ)

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเงิน
ระหว่างวันที่
การบัญชี และการบริหาร สำ�หรับ
17-18 และ 21กรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 17
22 ก.พ. 2565
(สำ�หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก)

นางสาวรักชนก ไวอาวุธ        
อบรม หลักสูตร “ประเมินสินทรัพย์
(ผู้จัดการสหกรณ์)
11.
และอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1
นางสาวกุลธิดา เชื้อสาย
(หัวหน้าแผนกสินเชื่อฯ)

12.

นางสาวกุลธิดา เชื้อสาย
(หัวหน้าแผนกสินเชื่อฯ)

อบรมหลักสูตร “กฏหมายแรงงาน
และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานสหกรณ์” รุ่นที่ 1

อบรมหลักสูตร “การบริหารความ
นางสาวรักชนก ไวอาวุธ         เสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์” ชุมนุม
13.
(ผู้จัดการสหกรณ์)
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด
อบรมหลักสูตร “บูรณาการการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
นางสาวรักชนก ไวอาวุธ        
14.
อย่างมีประสิทธิภาพ” ชุมนุม
(ผู้จัดการสหกรณ์)
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด
อบรมหลักสูตร “การบริหาร
นางสาวรักชนก ไวอาวุธ         สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมั่นคงและ
15.
(ผู้จัดการสหกรณ์)
ยั่งยืน” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ระหว่างวันที่
8-10 มี.ค.
2565

Zoom

ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส
(น.ม.ส.) สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด

ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส
ระหว่างวันที่
(น.ม.ส.) สันนิบาต
15 – 17 มี.ค.
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
2565
จำ�กัด

21 เม.ย 2565

Zoom

23 มี.ค. 2565

Zoom

25 มี.ค. 2565

Zoom

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการ ประจำ�ปี 2564

ลำ�ดับ

ผู้เข้าร่วมประชุม / สัมมนา

นายภาณุ บุญรัตนเนตร          
(กรรมการและเหรัญญิก)
16.
นางธัญญ์ฐิตา ธนกิตติ์สิทธิโชค
(กรรมการ)

หลักสูตร / หัวข้อ

วันที่

สถานที่

อบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน
และการลงทุน”         
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำ�กัด

7 เม.ย 2565

Zoom

อบรม หลักสูตร “การบริหาร
ความเสี่ยงและการลงทุนของ
นางสาวรักชนก ไวอาวุธ         สหกรณ์ ตามกฏหมายภายใต้
ระหว่างวันที่
17.
(ผู้จัดการสหกรณ์)
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1”                   5-6 พ.ค. 2565
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด
อบรม หลักสูตร “โลกเปลี่ยนสหกรณ์
ปรับพร้อมรับมือผลกระทบพระราช
นางสาวรักชนก ไวอาวุธ        
18.
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
23 พ.ค. 2565
(ผู้จัดการสหกรณ์)
หรือยัง?” สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำ�กัด
อบรม หลักสูตร “เจาะประเด็น
นางสาวรักชนก ไวอาวุธ         กฏหมายแรงงาน และกฏหมายที่
(ผู้จัดการสหกรณ์)
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์”
19.
29 พ.ค. 2565
นางสาวกุลธิดา เชื้อสาย
สำ�หรับสหกรณ์ในสถานประกอบการ
(หัวหน้าแผนกสินเชื่อฯ)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำ�กัด
20.

นายภานุวัฒน์ กำ�แพง    
(เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)

ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จำ�กัด

Zoom

ศูนย์ประชุมมูฟ อีเว้นท์
เซ็นเตอร์ อำ�เภอเมือง
สมุทรปราการ

ห้อง Sukhumvit
อบรมหลักสูตร “กฏหมายแรงงาน
Grand Ballroom JW
และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 12 มิ.ย. 2565
Marriott Hotel ถนน
สหกรณ์” รุ่นที่ 1
สุขุมวิท กรุงเทพฯ
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9.สถานการณ์ทั่วไป
9.1 การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
คณะกรรมการดำ�เนินการ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิก จึงได้ดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์กิจการบิน บริษัทการบินไทย จำ�กัด เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการจึงกำ�หนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกไว้ ดังนี้
           9.1.1 การพักชำ�ระหนี้เงินต้นของเงินกู้
คณะกรรมการดำ�เนินการ มีมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำ�รงชีพ โดยการออก
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด ฉบับที่ 27/2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพักชำ�ระ
หนี้เงินต้นของสมาชิก สมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จำ�นวน
3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 และประกาศฉบับที่ 02/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 จำ�นวน
3 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 ซึ่งการดำ�เนินการเป็นไปตามประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้
ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ลง วันที่ 17 มกราคม 2565
9.1.2 การลดและการงดการส่งค่าหุ้นรายเดือน
คณะกรรมการดำ�เนินการมีมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกจากวิกฤตการณ์ COVID-19 โดย
การพิจารณาสมาชิกเป็นราย ๆ ตามความจำ�เป็น โดยการอนุมัติตามมติของคณะกรรมการและให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการถือ
หุ้นของสหกรณ์โดย ให้สมาชิกลดหรืองดการส่งค่าหุ้นรายเดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำ�ระเงินรายเดือนของสมาชิกให้มีเงิน
คงเหลือเพื่อการดำ�รงชีพเพิ่มขึ้น
9.2 การดำ�เนินการติดตามหนี้และการเร่งรัดหนี้สิน (ลูกหนี้ที่ชำ�ระหนี้ไม่ปกติ)
คณะกรรมการดำ�เนินการและคณะกรรมการเงินกู้ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการติดตามหนี้และการเร่งรัดหนี้สิน แต่ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สมาชิกของสหกรณ์ฯ บางส่วนถูกออกจากงาน การ
ปรับลดเงินได้รายเดือน บุคคลในครอบครัวถูกออกจากงาน ทำ�ให้สมาชิกมี ภาระเพิ่มขึ้น สหกรณ์ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิก
เช่น การพักชำ�ระหนี้เงินต้น การปรับโครงสร้างหนี้ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
9.2.1 การติดตามหนี้
ลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ ระหว่างเดือนเมษายน 2564 - มีนาคม  2565 จำ�นวน 256 ราย 322 สัญญา ติดตามให้
สามารถชำ�ระหนี้ได้ จำ�นวน 138 ราย  จำ�นวนลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จำ�นวน 118 ราย
9.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้ตามสัญญาเดิม ได้มาดำ�เนินการปรับโครงสร้างหนี้ จำ�นวน 52 ราย เป็นจำ�นวนเงิน
18,543,790.80 บาท
9.2.3 การฟ้องคดี
สหกรณ์มีการจ้างทนายความในการฟ้องคดี ได้ดำ�เนินการฟ้องคดีลูกหนี้จำ�นวน 1 รายจำ�นวน 1 สัญญา จำ�นวนทุน
ทรัพย์ในการฟ้องคดี จำ�นวน 382,126.33 บาท
สหกรณ์ดำ�เนินการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ก่อนฟ้อง จำ�นวน 35 ราย จำ�นวน 42 สัญญา จำ�นวนทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยก่อน
ฟ้อง จำ�นวนเงิน 36,302,551.24 บาท และรับสภาพหนี้ จำ�นวน 96 ราย 104 สัญญา จำ�นวนเงิน 81,416,270.06 บาท
9.2.4 การชะลอการฟ้องคดี
ลูกหนี้ที่สหกรณ์ ฯ จะดำ�เนินการฟ้องคดีเมื่อสหกรณ์ได้ส่งหนังสือถึงลูกหนี้ และลูกหนี้มาดำ�เนินการปรับโครงสร้างหนี้ และ
รับสภาพหนี้ จำ�นวน 52 ราย 52 สัญญา จำ�นวนเงิน 18,543,790.80 บาท และสหกรณ์ได้ชะลอการฟ้องคดี
		มติที่ประชุม    รับทราบ
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4.2 พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด มีกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน ในปี 2564 จำ�นวน
4,161,118.14 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์) ประกอบกับข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 28  กำ�หนดสาระสำ�คัญ ดังนี้
ข้อ 28 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของกำ�ไรสุทธิ และเป็นค่าบำ�รุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกำ�ไรสุทธิ					
กำ�ไรสุทธิประจำ�ทีเ่ หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ ระชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี     
้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะ
เวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตามข้อ 28 (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำ�หรับปีใดด้วยจำ�นวนเงินปันผล
ทั้งสิ้นที่จ่ายสำ�หรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังที่กล่าวมาแล้ว			
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำ�ไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิก
ที่ผิดนัดการชำ�ระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีนั้น			
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ			
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตามข้อ 28 (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์			
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำ�นักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์			
(9) กำ�ไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำ�รองทั้งสิ้น
ข้อพิจารณา  ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2564 ดังต่อไปนี้
ที่

1
2
3
4
5

รายการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

จัดสรรปี 2564
จำ�นวนเงิน

%

จัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับ
ทุนสำ�รอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของกำ�ไรสุทธิตามข้อบังคับ
1,392,565.80 33.48
ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00 0.72
(ร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตามกฎกระทรวง)
จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์
เงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้ว ในอัตราร้อยละ 2.00
1,496,455.14 35.96
เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยที่ชำ�ระ
702,097.20 16.87
ในอัตราร้อยละ 4.00
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10
30,000.00 0.72
ของกำ�ไรสุทธิ   
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จัดสรรปี 2563
จำ�นวนเงิน

%

560,433.42 32.97
16,998.43 1.00
740,565.17 43.57
245,858.71 14.46
33,996.86 2.00

ที่
6
7
8
9

จัดสรรปี 2564
จัดสรรปี 2563
%
%
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนเงิน
ทุนสาธารณประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
30,000.00 0.72
33,996.86 2.00
ทุนสวัสดิการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
100,000.00 2.40
33,996.86 2.00
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2
60,000.00 1.44
33,996.86 2.00
แห่งทุนเรือนหุ้น
ทุนเพื่อจัดตั้งสำ�นักงาน
320,000.00 7.69
0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น
4,161,118.14 100.00 1,699,843.17 100.00
รายการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
		มติที่ประชุม   อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2564 ตามที่เสนอ
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4.3 พิจารณาแผนงานประมาณการรายได้และงบประมาณประจำ�ปี 2565
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
ข้อ 74 คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจ และหน้าที่ ดำ�เนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และตามมติของที่ประชุมใหญ่กับทั้งในทางอันจะทำ�ให้เกิดความจำ�เริญแก่สหกรณ์ ทุกประการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ ฯลฯ
(5) เสนอประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์ เพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติถ้าในปีใด
ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำ�ปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายได้ รายจ่ายสำ�หรับปีก่อนไปพลาง ฯลฯ
คณะกรรมการดำ�เนินการขอเสนอประมาณการรายได้ - รายจ่ายของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 74 (5) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2565
ปี 2564
(1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66) (1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65)
รับจริง
รับสมาชิก
20 คน
16 คน
2 คน
รับสมาชิกสมทบ
10 คน
4 คน
ให้เงินกู้สมาชิก
10,000,000.00 บาท
0.00 บาท
0.00 บาท
หุ้นสมาชิกเพิ่มระหว่างปี
10,000,000.00 บาท
10,000,000.00 บาท 6,511,700.00 บาท
หุ้นสมาชิกสมทบเพิ่มระหว่างปี
500,000.00 บาท
500,000.00 บาท 291,500.00 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิก
-ออมทรัพย์พิเศษ
10,000,000.00 บาท
300,000,000.00 บาท 4,206,024.23 บาท
-ประจำ�
5,000,000.00 บาท
5,000,000.00 บาท 3,346,530.81 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
50,000,000.00 บาท
รายการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัทการบินไทย จำ�กัด
สรุปประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจำ�ปี 2565
*********************************************************
1. ประมาณการรายได้
      บาท
1.1
ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
           23,000,000.00
1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
  
    6,000.00
1.3
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
       
850,000.00
1.4
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  
    1,000.00
1.5 รายได้อื่น ๆ
        
   10,000.00
				รวมรายได้					
23,867,000.00
2. ประมาณการรายจ่าย								
2.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
3,200,000.00
2.2 หมวดค่าตอบแทน
         390,000.00
2.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์สนง.
          493,100.00
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
  593,600.00
2.5 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
   10,000.00
2.6 หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น					
14,364,500.00
				
รวมค่าใช้จ่าย				
19,051,200.00
			คาดว่าปี 2565 สหกรณ์จะมีกำ�ไร					
4,815,800.00
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หมวดรายได้

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

6 รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้ทั้งหมด

2
3
4
5

1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้

ที่

3,887.25
0
852,500.00
200.00

10,000.00
30,736.98
26,292,000.00 27,996,149.19

10,000.00
0
770,000.00
2,000.00
20,736.98
1,704,149.19

(6,112.75)
0
82,500.00
(1,800.00)

สูง/ต่ำ�
ปี 2564
ประมาณการ
รับจริง (บาท) กว่างบประมาณ
(บาท)
25,500,000.00 27,108,824.96 1,608,824.96

ปี 2565
เหตุผลและความจำ�เป็น
ประมาณการ  
(บาท)
23,000,000.00 - ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้ 3  ประเภท ได้แก่
ประเภท         วงเงินกู้เฉลี่ย   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
เงินกู้ฉุกเฉิน         50,000.00       5.50
เงินกู้สามัญ    14,000,0000.00       5.00
เงินกู้พิเศษ      9,000,0000.00       5.00
6,000.00 - เงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์
0 - ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินกับสหกรณ์อื่น
850,000.00 - เงินปันผลตามอัตราการถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ
1,000.00 - คาดว่าจะรับสมาชิกเพิ่มอีก 10 ราย ค่าธรรมเนียม
   รายละ 100  บาท
10,000.00 -  เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดที่ไม่เข้าหมวดรายได้ใด ๆ
23,867,000.00

ประมาณการรายได้ ประจำ�ปี 2565   (1 เมษายน  2565 - 31 มีนาคม  2566)

106

4.3 พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี 2565

4,000.00
106,000.00
42,000.00
180,000.00
15,000.00
50,000.00
0
0
2,695,000.00

1.5 กองทุนเงินทดแทน (ประกันสังคม)
1.6 เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
1.7 ค่าครองชีพ

1.8 ค่าล่วงเวลา

1.9 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และ
กรรมการ

1.10 ค่าประกันชีวิตเจ้าหน้าที่
1.11 ค่าชดเชยเจ้าหน้าที่ออกจากงาน
1.12 ค่าศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่

รวมหมวดค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่

2,823,457.67

32,339.18
223,045.89
6,600.00

-   

238,191.88

1,920.00
105,885.36
42,000.00

-   
53,200.00

-   

-   
-   
80,000.00

1,791,043.93

329,231.43

1 เม.ย.64-31 มี.ค.65

งบใช้ไป ปี 2564

1,800,000.00

418,000.00

1.3 ค่าตำ�แหน่งผู้จัดการ
1.4 เงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่

1.2 เงินเดือน  ค่าจ้าง

1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการ

หมวดรายจ่าย

งบประมาณปี
2564
หมายเหตุ

-    - ค่าตอบแทนผู้จัดการจัดจ้าง
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ จำ�นวน
2,281,000.00
8 อัตรา
2. สำ�รองรับเจ้าหน้าที่เพิ่ม 3 อัตรา
448,000.00
64,000.00บาท/เดือน รวม 768,000.00 บาท/ปี            
24,000.00 ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2564
55,000.00 - จ่ายค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่
ตามพ.ร.บ.แรงงาน
4,000.00 จ่ายสมทบแก่กองทุนตามกฎหมาย อัตรา 0.20%
156,000.00 - สมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่
-    - สำ�หรับเป็นค่าล่วงเวลาและค่าทำ�งานในวันหยุด
180,000.00 ของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติคำ�นวณจ่ายตา
มระเบียบฯ พ.ศ.2562
- ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา เพื่อเป็น
20,000.00 สวัสดิการและขวัญกำ�ลังใจเจ้าหน้าที่และสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดี
32,000.00 - ประกันชีวิตกรรมการและเจ้าหน้าที่รายปี
-    จ่ายตามคำ�พิพากษาของศาล
-    เนื่องจากมีทุนศึกษาอบรม
(128,457.67) 3,200,000.00

17,660.82
(223,045.89)
(6,600.00)

15,000.00

(58,191.88)

-   
26,800.00
-   
2,080.00
114.64
-   

-   

8,956.07

88,768.57

เกิน/คงเหลือ

งบประมาณปี
2565
(ขอตั้ง)

ประมาณการรายจ่ายประจำ�ปี  2565 (1 เมษายน 2565 - 31  มีนาคม 2566)
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-   

3.5 ปั๊มน้ำ�
-   
320,000.00
88,500.00
156,000.00
20,000.00
584,500.00

-   
-   
-   

3.2 โต๊ะทำ�งานเจ้าหน้าที่
3.3 ผ้าม่าน
3.4 แท้งค์น้ำ�

3.6 ตู้เก็บเอกสาร
3.7 ตู้เซฟนิรภัย
3.8 ค่าเสื่อมราคา
3.9 ค่าปรับปรุงสำ�นักงานตัดจ่าย
3.10 ค่าตกแต่งสำ�นักงานตัดจ่าย
3.11 ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษาทรัพย์สิน
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์

-   

-   

-   
-   
-   

-   
305,805.71
88,339.20
155,990.16
8,050.00
558,185.07

-   

417,198.00

600,000.00

-   

112,198.00

150,000.00

-   

160,000.00

90,000.00
55,000.00

1 เม.ย.64-31 มี.ค.65

งบใช้ไป ปี 2564

270,000.00

120,000.00
60,000.00

3.1 เครื่องปรับอากาศ

3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์

2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ/และเจ้า
หน้าที่
รวมหมวดค่าตอบแทน

2 หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
2.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

หมวดรายจ่าย

งบประมาณปี
2564

-   
14,194.29
160.80
9.84
11,950.00
26,314.93

-   

-   

-   
-   
-   

-   

182,802.00

37,802.00

30,000.00
5,000.00
-   
110,000.00

เกิน/คงเหลือ

หมายเหตุ

10,000.00
30,000.00
200,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
493,100.00

-

ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำ�นักงาน
ค่าปรับปรุงสำ�นักงานตัดจ่าย 5 ปี
ค่าตกแต่งสำ�นักงานตัดจ่าย 5 ปี
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษาทรัพย์

เพื่อจัดซื้อ  เนื่องจาก มีการย้ายสำ�นักงาน
สหกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมซึ่งระบบการ
130,000.00
ทำ�งานไม่เหมือนกัน และ เฟอร์นเจอร์ของเก่า
เป็นบิวท์อิน มีค่าขนย้ายและติดตั้งใหม่ราคาสูง
22,000.00
30,000.00
4,100.00
เนื่องจากมีการย้ายที่ทำ�การสหกรณ์
7,000.00

60,000.00
60,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ)
(1 คน 5,000*12)
210,000.00 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  15  คน
- สำ�หรับกรรมการ,เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
60,000.00
ตามระเบียบว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
390,000.00

งบประมาณปี
2565
(ขอตั้ง)
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70,000.00
20,000.00

6.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

128,000.00
2,000.00
20,000.00
30,000.00
130,000.00
32,000.00
220,000.00

20,000.00

3,859.50

61,029.84

110,312.58
1,627.18
20,621.58
24,950.39
129,999.96
31,434.12
216,666.64

10,646.50

-   
-   

10,000.00
10,000.00

6.9 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

6.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
6.3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
6.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
6.5 ค่าวัสดุสำ�นักงาน/คอมพิวเตอร์
6.6 ค่าโปรแกรมระบบงาน ICTตัดจ่าย
6.7 ค่าโปรแกรม MS OFFICE ตัดจ่าย
6.8 ค่าบริการระบบงาน ICT

6.1 ค่ารับรอง

922,602.95

832,464.00

23,791.02
-   
21,558.26
19,636.00
25,153.67

1 เม.ย.64-31 มี.ค.65

งบใช้ไป ปี 2564

984,000.00

856,000.00

4.6 ค่าเช่าสำ�นักงาน

รวมค่าสาธารณูปโภค
5 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
6 หมวดค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น

30,000.00
-   
25,000.00
40,000.00
33,000.00

4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
4.1 ค่าไฟฟ้า
4.2 ค่าน้ำ�
4.3 ค่าโทรศัพท์
4.4 ค่าไปรษณีย์
4.5 ค่าสัญญาณ Internet

หมวดรายจ่าย

งบประมาณปี
2564

16,140.50

8,970.16

17,687.42
372.82
(621.58)
5,049.61
0.04
565.88
3,333.36

9,353.50

10,000.00
10,000.00

61,397.05

23,536.00

6,208.98
-   
3,441.74
20,364.00
7,846.33

เกิน/คงเหลือ

-

ค่าเช่า บ.โตชิบา  2,950/ เครื่อง
ค่าธรรมเนียมประจำ�ปี
กระดาษ และอื่นๆ  
วัสดุสำ�นักงาน/หมึกปริ้นเตอร์/แอนตี้ไวรัส
ค่าโปรแกรมระบบงาน ICTตัดจ่าย
ค่าโปรแกรม MS OFFICE ตัดจ่าย
- ค่าบริการระบบโปรแกรมสหกรณ์ รายปี

5,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ

70,000.00 - ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ประจำ�ปี

90,000.00
4,000.00
22,000.00
30,000.00
60,000.00
10,000.00
150,000.00

10,000.00 - สำ�หรับบุคคลภายนอกมาติดต่อ

10,000.00 - วารสารประจำ�เดือน
10,000.00

593,600.00

หมายเหตุ
- ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้ำ�
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไปรษณีย์อากร
- ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

485,000.00 - สนง. 2 สาขา

60,000.00
3,600.00
10,000.00
20,000.00
15,000.00

งบประมาณปี
2565
(ขอตั้ง)
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-   
17,117,500.00
21,991,000.00

6.21 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

รวมค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

14,535,399.32
19,256,843.01

-   

28,858.91

-   

362,661.88

13,126,508.34
238,232.89
119,160.00

40,768.01

-   
8,061.00

1 เม.ย.64-31 มี.ค.65

งบใช้ไป ปี 2564

มติที่ประชุม   อนุมัติแผนงานประมาณการรายได้และรายจ่ายประจำ�ปี 2564 ตามที่เสนอ

ประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้นี้ สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

-   

6.20 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

หมายเหตุ

-   

2,527,000.00

6.18 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี

6.19 ค่าขนย้ายสำ�นักงาน

13,500,000.00
245,000.00
119,500.00

40,000.00

6.14 ค่าใช้จ่ายสารสนเทศ

6.15 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
6.16 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
6.17 ค่าทำ�ความสะอาดสำ�นักงาน

4,000.00
10,000.00

6.11 ค่าภาษีโรงเรือน
6.12 เงินบริจาค

หมวดรายจ่าย

งบประมาณปี
2564

2,582,100.68
2,734,156.99

-   

(28,858.91)

-   

2,164,338.12

373,491.66
6,767.11
340.00

(768.01)

4,000.00
1,939.00

เกิน/คงเหลือ

หมายเหตุ

-    -  ค่าภาษีโรงเรือนรายปี
-    - ใช้ทุนสาธารณประโยชน์
- ค่าโปรแกรม Anti-Virus 10 เครื่อง,ค่า
30,000.00 Line Official,ค่าบริการระบบ ZOOM ราย
เดือน
11,680,000.00 - สำ�หรับสมาชิกและสหกรณ์ภายนอก
164,000.00 - เงินกู้ยืมชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ
119,500.00 - แม่บ้าน (จำ�นวน 1 คน)
- ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี ค่าธรรมเนียม
1,500,000.00 ศาลและค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดหนี้สินกับสมาชิก
ที่ผิดนัดการชำ�ระหนี้
300,000.00
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู่ในหมวดใด
20,000.00
หมวดหนึ่งที่ตั้งไว้แล้ว
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู่ในหมวดใด
100,000.00
หมวดหนึ่งที่ตั้งไว้แล้ว
14,364,500.00
19,051,200.00

งบประมาณปี
2565
(ขอตั้ง)

4.4 พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำ�หนดวงเงินกู้ยืมสำ�หรับ
ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำ�เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน วงเงินซึ่งกำ�หนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ถ้าที่
ประชุมใหญ่ยังมิได้กำ�หนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสำ�หรับปีก่อนไป
พลาง ประกอบอำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อที่ 66 (5)
ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564
ทุนเรือนหุ้น
จำ�นวนเงิน
78,678,250.00
บาท
ทุนสำ�รอง
จำ�นวนเงิน		
683,240.70		
บาท
					รวม		         79,361,490.70
บาท
		สำ�หรับปี 2565 สหกร์มีทุนเรือนหุ้นจำ�นวน 78,678,250.00 บาท มีทุนสำ�รองจำ�นวน 683,240.70 บาท ซึ่ง
สหกรณ์สามารถกำ�หนดวงเงินกู้ยืม ฯ ไ้ด้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำ�รอง ดดยคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณา
เห็นสมควรให้กำ�หนดวงเงินกู้ยืม ฯ ไว้จำ�นวน 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

		มติที่ประชุม   อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันของสหกรณ์ ประจำ�ปี 2564 ไว้ไม่เกิน 50,000,000.00
บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
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4.5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2565
ตามข้อบังคับ ของสหกรณ์ ฯ ข้อ 67. คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำ�เนินการ อีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการดำ�เนินการเลือกในระหว่างกันเองขึ้นเป็นรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ
สำ�นักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ�หน้าที่กรรมการดำ�เนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับ ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่ง กรรมการตามคําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำ�ระเงินงวดชำ�ระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึง
ปีที่เลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของตนเอง
(6)ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
และในครั้งนี้มีกรรมการดำ�เนินการครบวาระ จำ�นวน 7 คน ซึ่งต้องมีการเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้
1. นายอรรณพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2 .นายภูเบศร์ อภัยวงศ์
3. นายภาณุ บุญรัตนเนตร
4. นายนาวิก สมะพันธุ
5. นายวราศิษฏ์ อินทร์เอี่ยม
6. นางธัญญ์ฐิตา ธนกิตติ์สิทธิโชค
7. นายเศรษฐพงศ์ ถิระวันธุ์

ครบวาระ 1 ปีที่ 2 สามารถเลือกกลับมาใหม่ได้
ครบวาระ 2 ปีที่ 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี
ครบวาระ 1 ปีที่ 2 สามารถเลือกกลับมาใหม่ได้
ครบวาระ 1 ปีที่ 2 สามารถเลือกกลับมาใหม่ได้
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ครบวาระ 1 ปีที่ 2 สามารถเลือกกลับมาใหม่ได้
ครบวาระ 1 ปีที่ 2 สามารถเลือกกลับมาใหม่ได้

โดยมีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ ดังนี้
1.นายนาวิก
2.นายอรรณพ
3.นายทองทศ
4.นายภาณุพล
5.นายภาณุ
6.นายเศรษฐพงศ์
7.นางละอองทิพย์
8.นางสาวสินทิพย์

สมะพันธุ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
ชูทับทิม
วรากรพิพัฒน์
บุญรัตนเนตร
ถิระวันธุ์
เพชรจันทร์
มัธยัสสิน
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ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 6 จำ�นวน 7 คน ดังนี้
1.นายนาวิก
สมะพันธุ
2.นายอรรณพ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
3.นายทองทศ
ชูทับทิม
4.นายภาณุพล
วรากรพิพัฒน์
5.นายภาณุ
บุญรัตนเนตร
6.นายเศรษฐพงศ์
ถิระวันธุ์
7.นางละอองทิพย์
เพชรจันทร์
รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 6 ประจำ�ปี 2565 และการดำ�รงตำ�แหน่ง ดังนี้
ลำ�ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

นายเพิ่มศักดิ์ ทองไพบูลย์
นายอรรณพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายทองทศ ชูทับทิม
นายประสิทธ์ศักดิ์  คุณทรัพย์
นายภาณุ บุญรัตนเนตร
นางวีรยา สุวรรณาศรัย
นางสาวริญญารัตน์ ทองไพบูลย์
นายชวลิต วรรณประทีป
นายนาวิก สมะพันธุ
นางสาวชัญกร โชติกานนท์
นายศิราเมษฐ์ สินธพนำ�ชัย
นางสาวนวกนก เค้าสิม
นายภาณุพล วรากรพิพัฒน์
นางละอองทิพย์ เพชรจันทร์
นายเศรษฐพงศ์ ถิระวันธุ์

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

		

มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 1
ปีที่ 1 ปีที่ 2

วาระที่ 2
ปีที่ 1 ปีที่ 2
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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4.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2565
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ 97 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ จำ�นวนไม่เกินห้าคน
ที่ประชุมจะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ  หรือกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งไม่น้อยกกว่า 1 ปี หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่
ประจำ�ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
สำ�หรับปี 2565  มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 1 คน คือ นางญาดา ผดุงโภชน์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อนางญาดา ผดุงโภชน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจำ�นวน  60,000 บาท และขอแต่งตั้งนายชัยธนันท์ วุฒิเรืองโรจน์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ(สำ�รอง)
		มติที่ประชุม  อนุมัติเลือก นางญาดา ผดุงโภชน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2565 โดยได้รับค่า
ธรรมเนียมการตรวจสอบ 60,000 บาทต่อปี และให้นายชัยธนันท์ วุฒิเรืองโรจน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำ�รอง
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4.7 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2565
ตามคำ�แนะนำ�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ว่าด้วยการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์  โดยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  หรือ ผู้ชำ�นาญงานตรวจสอบบัญชีตามบัญชีราย
ชื่อที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดทำ� แล้วเสนอชื่อพร้อมข้อมูลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา เพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2565
ในปี 2564  ทางสหกรณ์ ได้ดำ�เนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ 2 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอซีเอ โคออฟเพอร์เรชั่น โดย นายพุฒิภาณุ บุญโง้วสุขคณา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10131
2. บริษัท เคพีเอสไทย ออดิทเฟิร์ม จำ�กัด โดย นายเกชา สมใจเพ็ง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7565
ในขณะนี้ สหกรณ์อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ  เรื่องการขอผ่อนผันการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ในกรณีที่สหกรณ์ได้รับการอนุมัติการผ่อนผันการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนแล้ว สหกรณ์จะขอเลือกใช้
ผู้สอบบัญชีจากภาครัฐในการตรวจสอบบัญชี ประจำ�ปี 2565 แต่ถ้าในกรณีที่สหกรณ์ไม่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ฯ  สหกรณ์เห็น
สมควรจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนรับอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
		
			มติที่ประชุม อนุมัติให้บริษัท เคพีเอสไทย ออดิทเฟิร์ม จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ฯ โดยมี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำ�นวน 80,000 บาท ทั้งนี้หากสหกรณ์ ฯ ได้รับการอนุมัติการผ่อนผันการจัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน สหกรณ์จะขอเลือกใช้ผู้สอบบัญชีจากภาครัฐในการตรวจสอบบัญชี ประจำ�ปี 2565
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วิธีการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

รายการ

ลำ�ดับที่ 2
บริษัท เคพีเอสไทย  ออดิทเฟิร์ม จำ�กัด
นายเกชา  สมใจเพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7565
80,000.00  บาท
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
และระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนด ซึ่งกำ�หนดให้
ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการ สอบบัญชี
และระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด รวมถึงการที่
ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจ และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และหรือ
มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีเข้า ตรวจสอบปีละ 3 ครั้ง
เฉลี่ยครั้งละ 3 วันทำ�การโดยประมาณ ซึ่งจำ�นวนวันที่เข้าตรวจใน
แต่ละครั้งขึ้นอยู่ขอบเขตงานที่ต้องตรวจสอบ โดยมี จำ�นวนผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน

ลำ�ดับที่ 1
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอซีเอ โคออฟเพอร์เรชั่น
นายพุฒิภาณุ  บุญโง้วสุขคณา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 10131
78,000.00  บาท
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนด ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้า
ต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการ สอบบัญชีและระเบียบ
ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด รวมถึงการที่ข้าพเจ้าใช้
ดุลยพินิจ และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและมอบหมาย
ให้ผู้ช่วย ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 2-3 วันทำ�การ โดยมีจำ�นวนผู้ช่วย ผู้สอบบัญชีไม่
น้อยกว่า 2 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
ข้อมูลการเสนอราคาของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  ประจำ�ปี  2565
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การจ่ายค่าตรวจสอบ

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายการ

แบ่งชำ�ระ  2 งวด  ตามรอบการเข้าตรวจ เครดิต 30 วัน

ลำ�ดับที่ 1
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอซีเอ โคออฟเพอร์เรชั่น
นายพุฒิภาณุ  บุญโง้วสุขคณา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 10131
1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจำ�ปี ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำ�หนด
3. ข้าพเจ้าจะให้คำ�แนะนำ�ในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็น
สมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
4. กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำ�คัญที่พบในระหว่างการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
เป็น ลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการ
บัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะดำ�เนินการตรวจสอบเพิ่มเติม
ตามที่ได้รับ แจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการตรวจสอบ
ให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ ในการเสนอบริการสอบ
บัญชี
เรียกเก็บครึ่งหนึ่งเมื่อเข้าตรวจสอบระหว่างงวดและส่วนที่เหลือเมื่อ
เข้าตรวจสิ้นงวดบัญชี

ลำ�ดับที่ 2
บริษัท เคพีเอสไทย  ออดิทเฟิร์ม จำ�กัด
นายเกชา  สมใจเพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7565
1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจำ�ปี ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำ�หนด
3. ข้าพเจ้าจะให้คำ�แนะนำ�ในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็น
สมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
4. กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำ�คัญที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะดำ�เนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับ แจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้ว
แจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
5. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ ในการเสนอบริการสอบ
บัญชี
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ประสบการณ์การตรวจสอบ

จำ�นวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

รายการ

ลำ�ดับที่ 1
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอซีเอ โคออฟเพอร์เรชั่น
นายพุฒิภาณุ  บุญโง้วสุขคณา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 10131
-  ไม่น้อยกว่า 2 คน
1. สอ.มาโก้กทม. จก.
2. สอ.โสสุโก้ จก.สระบุรี
3. สอ.มณฑลทหารบก ที่ 12 จก. ปราจีนบุรี
4. สอ.แท็กซี่ราชพฤกษ์ จก. กทม.
5. สอ.แอลแมทไทย จก.บางปูสมุทรปราการ
6. สอ.อูเอโน จก.
7. สอ.โอเซี่ยนกลาส จก.
8. สอ.แท็กซี่สยาม จก. กทม.
9. และสหกรณ์ออมทรัพย์ อีก 8 แห่ง

ลำ�ดับที่ 2
บริษัท เคพีเอสไทย  ออดิทเฟิร์ม จำ�กัด
นายเกชา  สมใจเพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7565
-  ไม่น้อยกว่า 2 คน
สอ.แอนเซลล์ จำ�กัด
สอ.นวพลาสติก จำ�กัด
สอ.ตำ�รวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำ�กัด
สอ.โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ จำ�กัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคมัตสุ จำ�กัด
สอ.พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒน์
กล จำ�กัด
สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำ�โรงการแพทย์ จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์
มาห์ เล สยาม ฟิลเดอร์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
สอ.ยานภัณฑ์กรุ๊ป จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มไทยสมุทร จำ�กัด
สหกรณ์บริการพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย จำ�กัด
สอ.เอส เอส เค กลการ จํากัด
สอ.นวพลาสติก จำ�กัด
สอ.ตำ�รวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒน์กล จำ�กัด
สอ.พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสมุทรปราการ จํากัด
สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำ�โรงการแพทย์ จำ�กัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคมัตสุ จำ�กัด
สอ.ยานภัณฑ์กรุ๊ป จำ�กัด
สหกรณ์บริการพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย จำ�กัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์
วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
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ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำ�นักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
THAI CORE BUSINESS SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE,
LIMITED ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ตั้งสำ�นักงาน เลขที่ 333
อาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ตำ�บล
หนองปรือ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์
10540
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำ�นักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำ�เนิน
การพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ที่สำ�นักงานของสหกรณ์เดิม สำ�นักงานส่วนราชการ
สหกรณ์ และที่ว่าการอำ�เภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำ�เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

เดิม

หมายเหตุ

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำ�นักงาน
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและให้สอดคล้อง
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจการบิน จำ�กัด
กับแผนการดำ�เนินงาน
AVIATION BUSINESS SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE,
LIMITED
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งสำ�นักงาน (ใหญ่) เลขที่ 88/16
หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำ�บลราชาเทวะ อำ�เภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำ�นักงาน (ใหญ่) ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และ
ให้ปิดประกาศไว้ที่สำ�นักงานของสหกรณ์เดิม สำ�นักงานส่วน
ราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำ�เภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำ�เนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

เปลี่ยนเป็น

4.7 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
เฉพาะข้อมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการดำ�เนินการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญในการแก้ไขข้อบังคับดังนี้
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำ�นักงานหรือสำ�นักงานสาขา
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ข้อ 3 อำ�นาจกระทำ�การ
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

เดิม

ข้อ 3 อำ�นาจกระทำ�การ
(1)รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
(6)ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(16) ร่วมมือหรือขอรับความช่วยเหลือกับทางราชการ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์อื่น หน่วยงานต่าง
ประเทศ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุง
กิจการของสหกรณ์

ลักษณะเป็นแถบสีซ้อนกัน 3 ชั้นแสดงสัญลักษณ์แทนปีก
ประกอบด้วยสีเหลืองและสีม่วง โดยตรงกลางปีก ด้านบนซ้าย
และขวาเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจ
การบิน จำ�กัด” ด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า “AVIATION BUSINESS SAVINGS & CREDIT COOPERATIVE LIMITED
” ภายในปีกด้านซ้ายมีอักษรภาษาอังกฤษคำ�ว่า “ SAVE ”
ภายในปีกด้านขวามีอักษรภาษาอังกฤษคำ�ว่า “ SECURE ”

ลักษณะเป็นแถบสีซ้อนกัน 3 ชั้นแสดงสัญลักษณ์แทนปีก
ประกอบด้วยสีเหลืองและสีม่วง โดยตรงกลางปีกมีรูปเจ้าจำ�ปี
ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำ�บริษัทการบินไทย จำ�กัด (มหาชน
) ด้านบนซ้ายและขวาเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า “ สหกรณ์
ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด “ ด้านล่าง
เป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า “ THAI CORE BUSINESS SAVINGS &
CREDIT COOPERATIVE LIMITED ” ภายในปีกด้านซ้ายมีอักษร
ภาษาอังกฤษคำ�ว่า “ SAVE ” ภายในปีกด้านขวามีอักษรภาษา
อังกฤษคำ�ว่า “ SECURE ”

หมวด 2 วัตถุประสงค์และอำ�นาจกระทำ�การ
เปลี่ยน

เปลี่ยนเป็น

เดิม

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ทุน
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำ�เนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินอย่างอื่น
หุ้น
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำ�ระค่าหุ้นเป็นราย
เดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จำ�นวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรกหมายถึงเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจำ�และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่า
จ้างประจำ�ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หมายถึงตามกฎหมายว่าด้วยบำ�เหน็จบำ�นาญซึ่งสมาชิกได้
รับ
ข้อ 7 การชำ�ระค่าหุ้นรายเดือน การชำ�ระค่าหุ้นรายเดือน
นั้น ให้ชำ�ระโดยวิธีหักจากเงินได้ รายเดือนของสมาชิกใน
วันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำ�เดือนนั้น ๆ ทุกเดือน เว้นแต่
สมาชิกเกษียณให้สามารถชำ�ระได้ ณ ที่ทำ�การของสหกรณ์
เมื่อสมาชิกมีคำ�ขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำ�เนิน
การได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ใน
พฤติการณ์อันทำ�ให้ไม่สามารถชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนได

เดิม

หมายเหตุ

ทุน
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำ�เนินงาน เติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
(1) ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินอย่างอื่น
หุ้น
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำ�ระค่าหุ้นเป็นราย
เดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จำ�นวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรกหมายถึงเงิน
เดือนหรือค่าจ้างประจำ�และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจำ�ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
และหมายถึงตามกฎหมายว่าด้วยบำ�เหน็จบำ�นาญซึ่ง
สมาชิกได้รับ
ข้อ 7 การชำ�ระค่าหุ้นรายเดือน การชำ�ระค่าหุ้นราย
เดือนนั้น ให้ชำ�ระโดยวิธีหักจากเงินได้ รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำ�เดือนนั้น ๆ
ทุกเดือน เว้นแต่สมาชิกเกษียณให้สามารถชำ�ระได้ ณ
ที่ทำ�การของสหกรณ์ หรือช่องทางอื่นที่สหกรณ์กำ�หนด
เมื่อสมาชิกมีคำ�ขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำ�เนิน
การได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ใน
พฤติการณ์อันทำ�ให้ไม่สามารถชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนได้

หมวด 3 ทุน
เปลี่ยน

4.8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

121

การให้กู้
ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่
ข้อกำ�หนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัย
ให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ หลักประกันสำ�หรับเงินกู้
ลำ�ดับแห่งการให้เงินกู้ การกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ง
เงินงวดชำ�ระหนี้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้
และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

เดิม

ข้อ 8 การงดชำ�ระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำ�ระ
เงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่เดือนหรือเป็นจำ�นวนเงินไม่น้อย
กว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกัน จะงดชำ�ระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือ
ลดจำ�นวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำ�นง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ แต่ในปีหนึ่งๆ จะ
เปลี่ยนแปลงมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้
สำ�หรับสมาชิกที่เกษียณ หรือออกจากงานประจำ� และ
ไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ อาจ
งดชำ�ระเงินค่าหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อ
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์

เดิม

หมายเหตุ

การให้กู้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่ง
ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์
ข้อกำ�หนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ หลักประกันสำ�หรับเงินกู้ ลำ�ดับ
แห่งการให้เงินกู้ การกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวด
ชำ�ระหนี้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบ
ทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ธุรกรรมด้าน
สินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์

หมวด 4 การดำ�เนินงาน
เปลี่ยน

หมายเหตุ

ข้อ 8 การงดชำ�ระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำ�ระ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่ง
เงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่เดือนหรือเป็นจำ�นวนเงินไม่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)
น้อยกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้สินไม่ พ.ศ.๒๕๖๒
เกินค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกัน
จะงดชำ�ระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำ�นวนการถือหุ้นราย
เดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ แต่ในปีหนึ่งๆ จะเปลี่ยนแปลงมากกว่า 2 ครั้งไม่ได้
สำ�หรับสมาชิกที่เกษียณ หรือออกจากงานประจำ� และ
ไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ อาจ
งดชำ�ระเงินค่าหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อ
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์

เปลี่ยน
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การให้กู้
ข้อ 16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกัน
ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือออกจาก
งานประจำ�ตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชำ�ระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (
เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์
นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กำ�หนด โดยให้คำ�นึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รับ
การกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกัน
ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดสำ�หรับ
ใช้เป็นทุนดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือ
การค้ำ�ประกันประจำ�ปีตามข้อ 18
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้
มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะ
กำ�หนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้นต้องประทับ
ตราของสหกรณ์(ถ้ามี)เป็นสำ�คัญด้วย

เดิม

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกัน
ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดสำ�หรับ
ใช้เป็นทุนดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือ
การค้ำ�ประกันประจำ�ปีตามข้อ 18
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้
มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะ
กำ�หนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้นต้องประทับตรา
ของสหกรณ์(ถ้ามี)เป็นสำ�คัญด้วย

หมายเหตุ

การให้กู้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์
ข้อ 16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์
ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือ ออกจาก
(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
งานประจำ�ตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชำ�ระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (
เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 42)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตาม
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนด โดยให้คำ�นึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

เปลี่ยน
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เปลี่ยน

หมายเหตุ

ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก้บรักษาเงิน ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดำ�เนินการต้องดำ�เนินการ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ของสหกรณ์ให้อยุ่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้เป็นไป ในทางอันสมควรเพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ตามระเบียบของสหกรณ์
เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทำ�ที่สำ�นักงานของสหกรณ์
เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอันจำ�เป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการพิจารณากำ�หนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร
ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำ�
ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการดำ�เนินการมีหน้าที่ทำ�
บัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
บัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด และเก็บ
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่
รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำ�นักงานสหกรณ์
สำ�นักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
กำ�หนด
ให้สหกรณ์จัดทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างน้อยครั้ง
ให้สหกรณ์จัดทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบ
หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีงบการ สิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีงบการเงินประจำ�ปีทุกรอบปี
เงินประจำ�ปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการ ทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำ�ไร ของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำ�ไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
กำ�หนด
ข้อ 23 การเสนองบการเงินประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่ ให้
ข้อ 23 การเสนองบการเงินประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะ
คณะกรรมการดำ�เนินการเสนองบการเงินประจำ�ปีซึ่งผู้สอบ กรรมการดำ�เนินการต้องนำ�เสนองบการเงินประจำ�ปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอรายงานประจำ�ปีแสดง
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอจัดทำ�รายงานประจำ�ปีแสดงผล
ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่
การดำ�เนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบ
เสนองบการเงินประจำ�ปี และให้ส่งสำ�เนารายงานประจำ�ปีกับ การเงินประจำ�ปี และให้ส่งสำ�เนารายงานประจำ�ปีกับงบการเงินประจำ�
งบการเงินประจำ�ปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ ปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
ใหญ่

เดิม
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ให้สหกรณ์ส่งสำ�เนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
สมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชีและการกำ�กับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับ
การตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่อธิบดีกำ�หนด โดยผู้
สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 26 การกำ�กับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดำ�เนินงานหรือรายงานการประชุม หรือ
เข้ามาตรวจสอบในสำ�นักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำ�งาน
ของสหกรณ์

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ งบการเงินประจำ�ปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำ�นักงานของสหกรณ์เพื่อ
ให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มี
ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุม ตลอด
จทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควร
ให้มีขึ้น

เดิม

หมายเหตุ

อนึ่ง ให้สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนิน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
งานของสหกรณ์ งบการเงินประจำ�ปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำ�นักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ต้องจัดทำ�มี
ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น ซึ่งทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชื่อ เลข
บัตรประจำ�ตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการเกี่ยว
กับการถือหุ้นของสมาชิก และจัดทำ�สมุดรายงานการประชุมใหญ่ การ
ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอด
จนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ต้องส่งสำ�เนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือ
ทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชีและการกำ�กับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจ
สอบอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด โดยผู้สอบ
บัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 26 การกำ�กับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการดำ�เนินการ คณะ
กรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับคำ�สั่งจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้
สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยว
กับการดำ�เนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบใน
สำ�นักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำ�งานของสหกรณ์

เปลี่ยน
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กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ข้อ 28 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้
ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิให้จัดสรร
เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ และเป็นค่าบำ�รุง
สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ในอัตราร้อยละหนึ่งแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ข้อ 28 การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน การสอบบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่า
สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบของกำ�ไรสุทธิ และเป็นค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์ แห่ง
ประเทศไทยตามอัตราที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อย
ละหนึ่งแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรค
ก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กำ�หนด ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วน
แห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลตาม ข้อ 28 (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำ�หรับปี
ใดด้วยจำ�นวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำ�หรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้
ทำ�ไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดการชำ�ระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สำ�หรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่
เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ

หมายเหตุ

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำ�ไว้กับ
สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการ
ชำ�ระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน สำ�หรับงวดที่ผิดนัดนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ
สิบของกำ�ไรสุทธิ

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่
ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรา
ที่กำ�หนด ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม ข้อ 28 (1) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสำ�หรับปีใดด้วยจำ�นวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำ�หรับปีนั้น
ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำ�กับ รายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำ�กับดูแลตามแบบ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำ�หนด
รายการและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น หรือตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒

เปลี่ยน
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(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตามข้อ 28 (1)
(5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กำ�ไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำ�นักงาน หรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กำ�ไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำ�รองทั้ง
สิ้น
ทุนสำ�รอง
ข้อ 29 ที่มาแห่งทุนสำ�รอง นอกจากจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิ
ตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำ�หนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้นำ�
เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์
อนึ่ง จำ�นวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้า
ไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำ�หนดอายุความ ก็ให้สมทบจำ�นวน
เงินนั้นเป็นทุนสำ�รอง
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำ�เนิน
การเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หากที่
ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร
หรือตัดจำ�นวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำ�นวนดังกล่าวให้สมทบ
เป็นทุนสำ�รองทั้งสิ้น

เดิม
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(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
28 (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
(5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว ไม่เกิน ร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำ�นักงาน หรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ
(9) กำ�ไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำ�รองทั้งสิ้น
การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้
กำ�หนดระเบียบสำ�หรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ
ทุนสำ�รอง
ข้อ 29 ที่มาแห่งทุนสำ�รอง นอกจากจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิตามข้อ 28
แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้
มิได้กำ�หนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้นำ�เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นสมทบ
เป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์
อนึ่ง จำ�นวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียก
ร้องจนพ้นกำ�หนดอายุความ ก็ให้สมทบจำ�นวนเงินนั้นเป็นทุนสำ�รอง
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำ�เนินการเสนอ
แนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำ�นวนให้น้อยลงก็ดี หรือ
ปรากฏว่าจำ�นวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงิน
จำ�นวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำ�รองทั้งสิ้น

เปลี่ยน
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ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
(2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างประจำ�สังกัดบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท สายการ
บินนกแอร์ จำ�กัด บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำ�กัด บริษัท ไทยสมายล์
จำ�กัด หรือ บริษัท ไทยอะมาดิอุส จำ�กัด สังกัดหน่วยงานที่ปฎิบัติงาน
กิจการบิน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน
ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อ
ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่น
บังคับ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำ�หนดไว้
ใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำ�หนดไว้โดยต้องมี
เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่ หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 32 เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาตรวจสอบ
ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัคร คุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำ�หนด
ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำ�ระค่าหุ้นตามจำ�นวนที่
ไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัคร
จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำ�ระค่าหุ้นตามจำ�นวนที่จะถือให้ครบ
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป
ทราบ

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์
ในการให้กู้ยืมเงิน

เดิม

หมวด 5 สมาชิก
เปลี่ยน
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ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปใน
สังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้
รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำ�เนินการได้มีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอน
เงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้
ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงิน
กู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตาม
วิธีการที่ได้กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำ�หนังสือ
ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่า
หุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำ�ตามตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้วก็ต้องทำ�เป็นหนังสือลักษณะ
ดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 38 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

เดิม

หมายเหตุ

ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปในสังกัดอื่น
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นใน สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
กรรมการดำ�เนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยัง
สหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่า
หุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธี
การที่ได้กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 37 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจทำ�หนังสือ
ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงิน
ฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำ�ตาม
ตามลักษณะพินัยกรรม แบบที่สหกรณ์กำ�หนด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำ�ไว้แล้วก็ต้องทำ�เป็นหนังสือลักษณะดังกล่าวตามแบบ
ในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 38 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความ
ผิดอันกระทำ�โดยประมาท
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

เปลี่ยน
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ข้อ 39 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สิน
อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกันอาจขอลาออก
จากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการดำ�เนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและ
อนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 42 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือ
ขาดชำ�ระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการดำ�เนินการ
(3) นำ�เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ�ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำ�สั่งของสหกรณ์หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้
เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำ�ให้เสื่อม
เสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก ได้รับแจ้งให้
ออกจากสหกรณ์ คำ�วินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 43 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ใน
กรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะ
กรรมการดำ�เนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

เดิม

ข้อ 41 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีคำ�วินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

ข้อ 40 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(1) ขาดชำ�ระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำ�ระรวมถึง
หกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำ�เนินการ
(2) นำ�เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำ�หรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�
สั่งของสหกรณ์หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำ�ให้เสื่อมเสีย ต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการหรือ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในสามหกสิบวันนับแต่วันทีท่ ราบมติการให้
ออก ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์ คำ�วินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็น
ที่สุด

หมายเหตุ

ข้อ 39 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ฐานะผู้กู้หรือ ผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ และเมื่อคณะ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
กรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อ
บังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

เปลี่ยน
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ข้อ 45 การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ
38 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น
ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลัง
จากวันสิ้นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนสำ�หรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจำ�นวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อ
ไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ
หรือออกจากงานประจำ�ตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิดนั้น
คณะกรรมการดำ�เนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 38 (4)
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย

เดิม

หมายเหตุ

ข้อ 43 การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 38 (1) (2) (3) สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่า สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
หุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่าย
คืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนสำ�หรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจำ�นวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้น
ปีนั้น คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจให้รอการจ่ายคืน ค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย
หรือออกจากราชการ หรือออกจากงานประจำ�ตามข้อ 32 (3) โดยไม่มี
ความผิดนั้น คณะกรรมการดำ�เนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ

เปลี่ยน
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ข้อ 52 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมาย
สหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
(2)ได้รับบริการทางการฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) ได้รับบริการทางการกู้เงิน ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(4) ได้รับบริการการฝึกอบรม หรือสัมมนาต่างๆ ตามที่
สหกรณ์จัดให้

สมาชิกสมทบ
ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(3) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุ
นิติภาวะ
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำ�สั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่น

เดิม

หมายเหตุ

สมาชิกสมทบ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อ 47 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ดังนี้
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(3) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของ
สหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ข้อ 50 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์
อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้อง ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำ�ระแล้วทั้งหมด
การถือหุ้นแรกเข้า การชำ�ระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำ�นวนหุ้น และอื่น ๆ
ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สำ�หรับ
การถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 51 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ
และหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
(3) เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
(4) ฝากเงิน และกู้เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(5) เข้าฝึกอบรม หรือสัมมนาต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์จัดให้

หมวด 6 สมาชิกสมทบ
เปลี่ยน
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความ
ผิดอันกระทำ�โดยประมาท
(5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 47
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 55 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิก ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
สมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(1) ไม่ชำ�ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำ�สั่ง (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำ�สั่งของสหกรณ์
ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำ�ให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการ
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำ�ให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือ สหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฎว่าสมาชิก
สมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออก
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการ
ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออก
จากสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อ
ไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 49
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

เดิม
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การประชุมใหญ่
ข้อ 62 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำ�เนินการ
จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียน
สหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือใน
กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำ�นวนทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระ
แล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลงลายมือชื่อทำ�หนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญ เมื่อใดก็ได้และให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วัน

เดิม

ข้อ 58 การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาด
จากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 53 (1) (2) (4) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่า
หุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ย
คืนสำ�หรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้น
ปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับ
ปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำ�ไร
สุทธิประจำ�ปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

เดิม

หมายเหตุ

การประชุมใหญ่
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อ 61 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
(1) คณะกรรมการดำ�เนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อ
มีเหตุอันสมควร
(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำ�นวนทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว เพื่อ
พิจารณาแผนปรับปรุงการดำ�เนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
(4) สมาชิกจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดหรือ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำ�หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดำ�เนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

หมวด 7 การประชุมใหญ่
เปลี่ยน

หมายเหตุ

ข้อ 57 การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
54 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อม
ด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับ
ปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์

เปลี่ยน
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หมายเหตุ

คณะกรรมการดำ�เนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
นับแต่วันที่รับ คำ�ร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำ�เนินการไม่เรียกประชุมใหญ่ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
วิสามัญภายในกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำ�นาจ บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

เปลี่ยน

ข้อ 62 การแจ้งกำ�หนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุก
คราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุม
ให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า การประชุมนั้น
เป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควรและอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน หรือ
เลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่ง
เสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกัน
กับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 63 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้อง
มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่สมาชิกจะมอบอำ�นาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 65 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของ ข้อ 64 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์
สหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ ให้นัดประชุมใหญ่อีก ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามข้อ 63 วรรคแรก ให้นัดประชุม
ครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่ วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ใน ใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการ
การประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก ประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียก
ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง ประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำ�นวนสมาชิก
ในสิบของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุม
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำ�นวน มีจำ�นวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 63 วรรคแรก ก็ให้งด
ไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 64 วรรคแรก ก็ให้ ประชุม
งดประชุม

ที่รับคำ�ร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ไม่เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบ
หมายมีอำ�นาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร
ข้อ 63 การแจ้งกำ�หนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุม
ใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และ
เรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้
ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน หรือ
เลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้า
หน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 64 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

เดิม
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ข้อ 67. คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้สหกรณ์มีคณะ
กรรมการดำ�เนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการดำ�เนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกให้กรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

เดิม

ข้อ 65 อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และ
วินิจฉัย ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่
ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำ�เนินการ หรือถอดถอนคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) อนุมัติงบการเงินประจำ�ปี และจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์จากคณะ
กรรมการดำ�เนินการและผลการตรวจสอบประจำ�ปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) กำ�หนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าทีห่ รือค่าตอบแทนอื่นของผู้ตรวจ
สอบกิจการ
(6) กำ�หนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันของสหกรณ์
(7) อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
ของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานของสหกรณ์
(8) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือ
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้กำ�หนดให้เป็นอำ�นาจของผู้
ใดเป็นการเฉพาะ

เปลี่ยน

ข้อ 66 คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำ�เนินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำ�เนินการอีกสิบสี่คน
คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์
หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนด

หมวด 8 คณะกรรมการดำ�เนินการและคณะอนุกรรมการ
เปลี่ยน

ข้อ 66 อำ�นาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจ
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ ใน
ข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์
และวินิจฉัย ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำ�เนินการ และผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) อนุมัติงบการเงินประจำ�ปี และจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของ
สหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์
จากคณะกรรมการดำ�เนินการและผลการตรวจสอบประจำ�ปีจาก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) กำ�หนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการ
(6) กำ�หนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันของสหกรณ์
(7) อนุมัติแผนงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์

เดิม

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติสหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๒

หมายเหตุ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติสหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๒

หมายเหตุ
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เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำ�นักงาน
สหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ�หน้าที่
กรรมการดำ�เนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้น
แต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความ
ผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการตามคำ�สั่งนายทะเบียน
สหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำ�ระเงินงวดชำ�ระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึง
ปีที่เลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

เดิม

หมายเหตุ

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระทำ�โดยวิธีลับและให้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
กรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งรอง
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ณ สำ�นักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ�หน้าที่กรรมการดำ�เนิน
การ
(1) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วย
งานของรัฐหรือ เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำ�วินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำ�สั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ผิดนัดชำ�ระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะ
เวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่
ทำ�สัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น
(7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้อง
ดำ�เนินคดีในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทำ�ให้สหกรณ์
เสียหาย หรือเคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์
ในการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
(8) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

เปลี่ยน
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ข้อ 69 กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่ง คณะกรรมการดำ�เนิน
การ มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ใน
วาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ดำ�เนินการทั้งคณะ ให้กรรมการดำ�เนินการออกจากตำ�แหน่ง
เป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนินการทั้งหมดโดย
วิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตำ�แหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำ�เนินการที่อยู่ใน
ตำ�แหน่งจนครบวาระออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำ�เนินแทนตำ�แหน่งที่ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะ
กรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งซ้ำ�อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้
คณะกรรมการดำ�เนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำ�แหน่ง
ได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำ�เนินการชุดแรก และให้นำ�
ความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 70 การพ้นจากตำ�แหน่ง กรรมการดำ�เนินการต้องพ้น
จากตำ�แหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการดำ�เนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ในสหกรณ์นี้

เดิม

ข้อ 70 การพ้นจากตำ�แหน่ง กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจาก
ตำ�แหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำ�นงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนิน
การ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67

หมายเหตุ

ข้อ 69 กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่ง คณะกรรมการดำ�เนินการ มีวาระ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
อยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง คณะกรรมการดำ�เนินการทั้งคณะ ให้กรรมการ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ดำ�เนินการออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนิน
การทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการ
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำ�เนินการที่อยู่ใน
ตำ�แหน่งจนครบวาระออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดำ�เนินการชุดเดิมรักษา
การไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�
อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีตำ�แหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดำ�เนินการที่
ยังอยู่ในตำ�แหน่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำ�แหน่งดังกล่าว จะ
ต้องลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการเดิมของตนเสียก่อนและ
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ

เปลี่ยน
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ข้อ 71 ตำ�แหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้า
ตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 71 (7) ) ให้กรรมการดำ�เนิน
การที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ดำ�เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการ
ประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการแทน
ในตำ�แหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำ�เนินการที่
ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่จะประชุมดำ�เนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจาก
ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ข้อ 73 อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำ�เนินการ คณะ
กรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำ�สั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำ�ให้เกิดความจำ�เริญแก่
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ
หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการติดต่อกันสามครั้ง
โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้กรรมการดำ�เนินการผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ 71 (7)
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำ�สั่ง คำ�วินิจฉัยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด

เดิม

หมายเหตุ

(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
อันควร
ให้กรรมการดำ�เนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำ�
สั่ง คำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า
กรรมการดำ�เนินการมีเหตุตาม (7) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามแห่งจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะ
นั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำ�เนินการรายนั้นต้อง
พ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อ 71 ตำ�แหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำ�แหน่ง
กรรมการดำ�เนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะ
เหตุตามข้อ 70 (6) ) ให้กรรมการดำ�เนินการที่ยังดำ�รงตำ�แหน่งอยู่
ดำ�เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดำ�เนินการแทนในตำ�แหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำ�นวน
กรรมการดำ�เนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการ
ดำ�เนินการที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่จะประชุมดำ�เนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจาก
ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้ง
กรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
ข้อ 73 อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำ�เนินการ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์กับทั้งใน
ทางอันจะทำ�ให้เกิดความจำ�เริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

เปลี่ยน
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ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันสามเดือนต่อหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได้

ข้อ 79 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ
ดำ�เนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะ
กรรมการดำ�เนินการ จำ�นวนห้าคน โดยให้มีตำ�แหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำ�แหน่งได้เท่าที่
กำ�หนดเวลาของคณะกรรมการดำ�เนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์นั้น

ข้อ 79 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะ
กรรมการดำ�เนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวนห้าคน
โดยให้มีตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำ�แหน่ง
ได้เท่าที่กำ�หนดเวลาของคณะกรรมการดำ�เนินการซึ่งตั้งคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกัน
ตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

หมายเหตุ

(5) เสนอแผนงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายประจำ� ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ปี หรือแผนปรับปรุงการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ข้อ 78 อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อ
ไปนี้
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้
ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระ
หนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาผ่อนผัน
หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือ
พิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ตามข้อ 67 (6) โดยจะต้องรายงาน
เป็นประจำ�ทุกเดือน

เปลี่ยน

(5) เสนอแผนงาน ประมาณการรายได้ และงบประมาณราย
จ่ายประจำ�ปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ข้อ 78 อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะ
กรรมการเงินกู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอ
ผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงิน
งวดชำ�ระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์

เดิม
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คณะอนุกรรมการ
ข้อ 81 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำ�เป็นแก่การดำ�เนินงาน
คณะกรรมการดำ�เนินการอาจมีคำ�สั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ
ต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมี
อำ�นาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
คณะกรรมการดำ�เนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วน
หนึ่งขององค์ประกอบ
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 82 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการ
ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการให้ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารอง
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดำ�เนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ ถอดถอน คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุม
ก็ให้กระทำ�ได้ โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลิ
อกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม

เดิม

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณี
ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ ถอดถอน คณะกรรมการดำ�เนินการทั้งคณะ
หรือตำ�แหน่งประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานในที่
ประชุม

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 82 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย
ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

หมายเหตุ

คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อ 81 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำ�เป็นแก่การดำ�เนินงาน คณะ
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กรรมการดำ�เนินการอาจมีคำ�สั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
หมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ตามที่คณะ
กรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
คณะกรรมการดำ�เนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

เปลี่ยน
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ข้อ 86 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำ�เนิน
การอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้าง
เป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 67 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผู้จัดการต้อง
ทำ�หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ
และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำ�หนดไว้ในข้อ 89 เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ข้อ 89 การพ้นจากตำ�แหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของ
สหกรณ์ต้องพ้นจากตำ�แหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อ
ไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำ�นงทำ�เป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการดำ�เนินการ

เดิม

รายงานการประชุม
ข้อ 85 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการ
อื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และ
ให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการอื่น ๆ
อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญ

เดิม

หมายเหตุ

ข้อ 89 การพ้นจากตำ�แหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้อง
พ้นจากตำ�แหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำ�นงทำ�เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนิน
การ

ข้อ 86 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำ�เนินการอาจ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
และความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดย สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
และ (7) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
และในการจ้างผู้จัดการต้องทำ�หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดำ�เนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรอง
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำ�หนดไว้ในข้อ 88 เป็นลายลักษณ์อักษร

หมวด 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
เปลี่ยน

หมายเหตุ

รายงานการประชุม
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อ 85 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะ
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กรรมการดำ�เนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัด สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้ง
สิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ
หรือกรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุม
นั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการต้องจัดทำ�ให้แล้วเสร็จ
ภายในไม่เกินสามสิบวัน

เปลี่ยน
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ข้อ 91 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการ
ดำ�เนินการ ภายในห้าปี นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ ถ้า
สหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์
ไม่อยู่ในฐานะ จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำ�แหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการดำ�เนินการมอบหมายใน
หน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำ�เนินการคนใดคนหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 94 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำ�แหน่งผู้จัดการ
แล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความ
จำ�เป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67 (1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด

เดิม

(3) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกำ�หนดตามสัญญาจ้าง
(4) ถูกเลิกจ้าง
(5) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดง
ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำ�การหรือละเว้นการกระทำ�
การใดๆ อันอาจทำ�ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่ผู้จัดการ
สหกรณ์

เดิม

หมายเหตุ

ข้อ 93 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำ�แหน่งผู้จัดการแล้ว
สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจำ�เป็นเพื่อปฏิบัติ
งานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67 (1)
(2) (3) (4) (5) และ (7) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 91 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำ�เนินการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ภายในห้าปี นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ไม่อยู่ในฐานะ จะจัดจ้างเจ้า สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
หน้าที่สหกรณ์ในตำ�แหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการดำ�เนิน
การมอบหมายในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำ�เนินการคนใดคนหนึ่งได้
ตามที่เห็นสมควร

หมวด 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
เปลี่ยน

หมายเหตุ

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ที่ข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์กำ�หนด
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกำ�หนดตามสัญญาจ้าง สุดแต่ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
เงื่อนไขใดถึงกำ�หนดก่อน และให้พ้นจากตำ�แหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

เปลี่ยน
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ข้อ 94 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำ�เนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะนำ�ในการดำ�เนินงานทั่วไปของสหกรณ์
จำ�นวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 97 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก ข้อ 95 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคล
หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น ผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ภายนอกซึ่งเป็น ผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การ
ในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
บัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่
การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม การตรวจ
ประจำ�ปี
สอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการหรือ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้อง
กรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือผู้ซึ่งดำ�รงง ห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
ตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ สหกรณ์ จำ�นวนหนึ่งคนและสำ�รองหนึ่งคน
ข้อ 96 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะ
กรรมการดำ�เนินการประกาศขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุม
ใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด เพื่อนำ�เสนอ
ชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดย
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด

ข้อ 95 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำ�เนินการอาจเชิญบุคคล
ภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสม
เป็นที่ปรึกษาได้จำ�นวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนำ�ใน
การดำ�เนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์

เดิม

หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
เปลี่ยน
หมายเหตุ
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ข้อ 98. การดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการอยู่ในตำ�แหน่งได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์
ถ้าเมื่อครบกำ�หนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้ง
ซ้ำ�

เดิม

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำ�ดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
กิจการสำ�รอง จำ�นวน หนึ่งคน
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตาม สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อ 98 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำ�รองเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 97 การดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่
ในตำ�แหน่งได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกำ�หนดเวลา
แล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าทีอ่ ยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบ
วาระ ให้กำ�หนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการ
คนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำ�รงตำ�แหน่ง
ข้อ 98 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดัง
ต่อไปนี้
(1) พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คณะกรรมการ
ดำ�เนินการและให้มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มี
มติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล

เปลี่ยน
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ข้อ 99. อำ�นาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีอำ�นาจหน้าที่ตรวจสอบ การดำ�เนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนิน
ธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจ
ให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการและเจ้า
หน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการ
นั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน

เดิม

หมายเหตุ

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมี
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ข้อ 98 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดัง
ต่อไปนี้
(1) พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คณะกรรมการ
ดำ�เนินการและให้มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มี
มติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
ข้อ 99 อำ�นาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมี
อำ�นาจหน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำ�เนิน
ธุรกิจตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผล
การควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
สหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบ
และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
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(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ
เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ ตลอดจนคำ�สั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำ�สั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่
การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำ�เดือนต่อคณะกรรมการดำ�เนินการใน การประชุม
ประจำ�เดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำ�ปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้
ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
ด้วยก็ได้

เดิม
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(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ รวมทั้งคำ�สั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำ�หนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
สหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของ
สหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
(5) ตรวจสอบและติดตามการดำ�เนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณา
แก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงานที่ได้รับแจ้งจาก
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบ
บัญชี
ข้อ 100 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้า
ที่รายงานผลการตรวจสอบ เป็นลายลักษณ์อักษรประจำ�เดือนและ
ประจำ�ปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจสอบประจำ�เดือนที่ผ่านมา
เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อ
รายงานผลการตรวจสอบประจำ�ปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย
กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือ
สมาชิก หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คํา
สั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่าง ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่ง
สำ�เนารายงานดังกล่าวต่อสำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำ�นักงาน
สหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อ
สังเกต และให้รายงานผล การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต
ของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย
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ข้อ 100 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจ
สอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดำ�เนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

เดิม

หมายเหตุ

ข้อ 101 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ หรือประพฤติผิด
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือ
หากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำ�เนิน
การทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสีย
หายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมใหญ่
ข้อ 102 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้
(1) อำ�นวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการ
ให้คำ�ชี้แจงตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลัก
ฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจ
สอบกิจการ
(2) กำ�หนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผล
การตรวจสอบกิจการประจำ�เดือนและจัดทำ�หนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ทุกครั้ง
(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
กิจการ เพื่อให้ การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
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ข้อ 101 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำ�ได้ก็แต่โดย
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(2) คณะกรรมการดำ�เนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นใน
ที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการ
ดำ�เนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
นั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนกรรมการ
ดำ�เนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น
กรณีที่สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำ�หนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดำ�เนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำ�ได้ โดยต้องระบุ
ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
หากปรากฎว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมายหรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
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(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฎว่า
ข้อความนั้นขัดกับกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความ
นั้น แล้วรับจดทะเบียน

ข้อ 103 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำ�ได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
และวิธีการดังต่อไปนี้
สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
(2) คณะกรรมการดำ�เนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น กรณีที่สมาชิก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคนลงลายมือชื่อทำ�หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทำ�ได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อม
ด้วยเหตุผล

หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
เปลี่ยน

4.8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
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เดิม

เปลี่ยน

หมายเหตุ

ข้อ 104 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
หน้าที่กำ�หนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวม สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
ทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5)ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6)ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน
(7)ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา
(9) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิก
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควรกำ�หนดไว้ให้
มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
ระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนดใช้แล้ว ให้ส่ง
สำ�เนาให้นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายใน
สามสิบวัน
บทเฉพาะกาล
ข้อ 110 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตาม
ระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กำ�หนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อ
บังคับนี้

			มติที่ประชุม  อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 101 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
มีอำ�นาจหน้าที่กำ�หนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7)ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิติมศักดิ์
(10)ระเบียบอื่นๆที่คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควร
กำ�หนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
สหกรณ์
เฉพาะระเบียบในข้อ 101 (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนดใช้แล้ว
ให้ส่งสำ�เนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

หมวด 12 ข้อเบ็ดเสร็จ

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานในที่ประชุม                            ประธานกรรมการ
(นายเพิ่มศักดิ์ ทองไพบูลย์)

ผู้จดรายงานการประชุม                            เลขานุการคณะกรรมการ
(นายประสิทธิ์ศักดิ์ คุณทรัพย์)
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รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำ�ปี 2564
ลำ�ดับ เลขสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

001337

นายจรัญ ฉิมมี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด

2

000340

นายชาญชัย บุตรน้ำ�เพชร

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด

3

000118

นายอาทิตย์ นาคีรักษ์

บริษัท การบินไทย จำ�กัด
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ผลคำ�พิพากษาคดีศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำ�เนินคดี การถูกร้องเรียนและถูกลงโทษ แผนและแนวทางการป้องกัน
ไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ
ในปี 2564 มีการร้องทุกข์ล่าวโทษ การถูกดำ�เนินคดี การถูกร้องทุกและถูกลงโทษ ทั้งกรรมการและเจ้าที่ฝ่าย
จัดการดังนี้

รายการข้อร้องทุกข์
กล่าวโทษการถูก
ลำ�ดับ
ดำ�เนินคดีการร้อง
เรียน
1 อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ฟ้องสหกรณ์ฯเลิกจ้างไม่
เป็นธรรม
2 อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ฟ้องสหกรณ์ฯเลิกจ้างไม่
เป็นธรรม
3 อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ฟ้องสหกรณ์ฯเลิกจ้างไม่
เป็นธรรม
4 สมาชิกฟ้องสหกรณ์ฯ
เรียกคืนเงินฝาก, หุ้น

ผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการ
ตั้งคณะ
ตั้งคณะ การดำ�เนิน
แผนและแนวทางการป้องกันไม่
กรรมการสืบ กรรมการ การ/การ
ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ
ข้อเท็จจริง สอบสวน
ลงโทษ
ศาลสั่ง
จำ�หน่ายคดี
-

-

5

สมาชิกฟ้องสหกรณ์ฯ
ผิดสัญญา,เรียกคืนเงิน
ฝาก
-

ภาคผนวก

-

-

-

ชำ�ระหนี้ตาม
คำ�พิพากษา
ระหว่างอุทธร

พิจารณาการเลิกจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
และพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

ชำ�ระหนี้ตาม
คำ�พิพากษา
(ขอประนอม
การชำ�ระหนี้)

ชี้แจงให้สมาชิกทราบและเข้าใจ
ถึงปัญหาสภาพคล่องที่สหกรณ์ฯ
กำ�ลังพยายามแก้ปัญหา และ
บริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
ให้สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้

ชำ�ระหนี้ตาม
คำ�พิพากษา
/สัญญา
ประนีประนอม
ยอมความ

ชี้แจงให้สมาชิกทราบและเข้าใจ
ถึงปัญหาสภาพคล่องที่สหกรณ์ฯ
กำ�ลังพยายามแก้ปัญหา และ
บริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
ให้สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้

ผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการ
รายการข้อร้องทุกข์
ตั้งคณะ
ตั้งคณะ
แผนและแนวทางการ
ลำ�ดับ
กล่าวโทษการถูก
การดำ�เนินการ/
กรรมการสืบ กรรมการ
ป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์
ดำ�เนินคดีการร้องเรียน
การลงโทษ
ข้อเท็จจริง
สอบสวน
กล่าวโทษ
6 สมาชิกส่งหนังสือ
ชี้แจงให้สมาชิก ชี้แจงให้สมาชิกทราบและ
ทวงถามถึงคณะกรรม
ทราบและเข้าใจ เข้าใจถึงปัญหาสภาพคล่อง
การฯ เรื่องเรียกคืนเงิน
ถึงปัญหาสภาพ ที่สหกรณ์ฯกำ�ลังพยายาม
ฝากทั้งหมดและลาออก
คล่องที่สหกรณ์ฯ แก้ปัญหา และบริหาร
จากการเป็นสมาชิก
กำ�ลังพยายาม สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ ฯ
แก้ปัญหา และ ให้สมาชิกสามารถถอนเงิน
บริหารสภาพ
ฝากได้
คล่องของสห
กรณ์ฯให้สมาชิก
สามารถถอนเงิน
ฝากได้
7 สมาชิกส่งหนังสือ
ชี้แจงให้สมาชิก ชี้แจงให้สมาชิกทราบและ
ทวงถามถึงคณะกรรม
ทราบและเข้าใจ เข้าใจถึงปัญหาสภาพคล่อง
การฯ เรื่องเรียกคืนเงิน
ถึงปัญหาสภาพ ที่สหกรณ์ฯกำ�ลังพยายาม
ฝากทั้งหมดและลาออก
คล่องที่สหกรณ์ฯ แก้ปัญหา และบริหาร
จากการเป็นสมาชิก
กำ�ลังพยายาม สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ ฯ
แก้ปัญหา และ ให้สมาชิกสามารถถอนเงิน
บริหารสภาพ
ฝากได้
คล่องของสห
กรณ์ฯให้สมาชิก
สามารถถอนเงิน
ฝากได้
8 สมาชิกร้องเรียน
ชี้แจงให้สมาชิก ชี้แจงให้สมาชิกทราบและ
สหกรณ์ ฯ ไปยังกรมทราบและเข้าใจ เข้าใจถึงปัญหาสภาพคล่อง
ส่งเสริมสหกรณ์ฯ เรื่อง
ถึงปัญหาสภาพ ที่สหกรณ์ฯกำ�ลังพยายาม
ขอรับเงินฝากและค่าทุน
คล่องที่สหกรณ์ฯ แก้ปัญหา และบริหาร
เรือนหุ้นคืนทั้งจำ�นวน
กำ�ลังพยายาม สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
แก้ปัญหา และ ให้สมาชิกสามารถถอนเงิน
บริหารสภาพ
ฝากได้
คล่องของสห
กรณ์ฯให้สมาชิก
สามารถถอนเงิน
ฝากได้
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รายการข้อร้องทุกข์
กล่าวโทษการถูก
ตั้งคณะ
ลำ�ดับ
ดำ�เนินคดีการร้อง กรรมการสืบ
เรียน
ข้อเท็จจริง
9 สมาชิก (ผู้กู้) ส่งหนังสือ
ทวงถามถึงคณะกรรม
การฯ เรื่องขอบอกเลิก
สัญญาเงินกู้ของสมาชิก ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ
10

สมาชิกร้องเรียน
สำ�นักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง อดีตผู้จัดการ
สหกรณ์เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาชิก

-
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ผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการ
ตั้งคณะ การดำ�เนิน
แผนและแนวทางการป้องกันไม่
กรรมการ การ/การ
ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ
สอบสวน
ลงโทษ
แจ้งให้
สมาชิกทราบ
ว่าสมาชิก
สามารถชำ�ระ
เงินกู้ทั้งหมด
คืนให้แก่สห
กรณ์ฯได้ทันที
ระหว่างการ จัดอบรมให้เจ้าหน้าฝ่ายดำ�เนิน
ตรวจสอบข้อ การทุกคนได้ทราบและตระหนักถึง
เท็จจริงอดีต ความสำ�คัญและการป้องกันเกี่ยว
ผู้จัดการคน กับข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวได้ลา
ออกจากการ
ปฏิบัติหน้าที่

ภาคผนวก

นายเพิ่มศักดิ์  ทองไพบูลย์
นายอรรณพ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายภูเบศท์  อภัยวงศ์
นายชวลิต  วรรณประทีป
นายภาณุ  บุญรัตนเนตร
นางสาวริญญารัตน์  ทองไพบูลย์
นางวีรยา  สุวรรณศรัย
นายนาวิก  สมะพันธุ
นายประสิทธิศักดิ์  คุณทรัพย์
นายศิราเมษฐ์  สินธพนำ�ชัย
นางสาวนวกนก  เค้าสิม
นางสาวชัญกร  โชติกานนท์
นางธัญญ์ฐิตา  ธนกิตติ์สิทธิโชค
นายเศรษฐพงศ์  ถิระวันธุ์
นายศิลปิน  หาญผดุงธรรมะ

นายทองทศ  ชูทับทิม

นายชนัตร  ตุลารัตนพงษ์
นายอานนทพัชร์  ปัทมาลัย
นายศุภชัย  โพธิ์สาลี
นางสาวสินทิพย์  มัธยัสถ์สิน
นายพิสิษฐ์  จิรานนท์สุภนิจ
นางสาวรักชนก  ไวอาวุธ
นายมั่นเกียรติ  ตั้งเจริญกิจสกุล
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รวมทั้งสิ้น

ชื่อ-สกุล

ลำ�ดับที่

ประธานกรรมการ ชุดที่ 5
รองประธาน คนที่ 1 ชุดที่ 5
รองประธาน คนที่ 2 ชุดที่ 5
กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 5
กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่ 5
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ชุดที่ 5
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก ชุดที่ 5
กรรมการ ชุดที่ 5
กรรมการ ชุดที่ 5
กรรมการ ชุดที่ 5
กรรมการ ชุดที่ 5
กรรมการ ชุดที่ 5
กรรมการ ชุดที่ 5
กรรมการ ชุดที่ 5
ประธานกรรมการ ชุดที่ 4
รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2 /
เหรัญญิก ชุดที่ 4
กรรมการและเลขานุการ ชุดที่ 4
กรรมการ ชุดที่ 4
กรรมการ ชุดที่ 4
กรรมการ ชุดที่ 4
อดีตผู้จัดการ
ผู้จัดการ
อดีตที่ปรึกษากฏหมาย

ตำ�แหน่ง

160,000.00

6,000.00
4,000.00
3,000.00
9,000.00
-   
-   
-   

7,000.00

6,000.00
14,500.00
8,500.00
5,500.00
8,500.00
8,000.00
12,000.00
12,500.00
13,000.00
3,000.00
5,500.00
12,000.00
3,500.00
9,500.00
9,000.00

เบี้ยประชุม

42,000.00

-   
-   
-   
-   
-   
1,000.00
-   

-   

-   
-   
-   
-   
3,000.00
5,000.00
13,000.00
3,000.00
13,000.00
-   
-   
2,000.00
-   
-   
2,000.00

เบี้ยเลี้ยง

-   
-   
-   
-   
-   
1,000.00
-   

-   

52,486.00 1,000.00

2,000.00
500.00
-   
1,500.00
9,460.00
4,870.00
4,500.00

1,000.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าลง
พาหนะ
ทะเบียน
อบรม
-   
-   
1,500.00
-   
-   
-   
-   
-   
4,500.00
-   
2,500.00
-   
6,500.00
-   
2,000.00
-   
7,156.00
-   
-   
-   
-   
-   
2,000.00
-   
-   
-   
500.00
-   
2,000.00
-   
-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
8,500.00

ค่าวิชาชีพ

-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-   
-   
-   
-   
-   
90,000.00

เงินประจำ�
ตำ�แหน่ง

329,231.43 8,500.00 90,000.00

-   
-   
-   
-   
257,600.00
71,631.43
-   

เงินเดือน

รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ประจำ�ปี 2564

การแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำ�นาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ฯ

674,717.43

8,000.00
4,500.00
3,000.00
10,500.00
267,060.00
78,501.43
94,500.00

8,000.00

6,000.00
16,000.00
8,500.00
5,500.00
16,000.00
15,500.00
31,500.00
17,500.00
33,156.00
3,000.00
5,500.00
16,000.00
3,500.00
10,000.00
13,000.00

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

