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 ประธานกรรมการ 

 1. ขอบคุณสมาชิกท่ีให้ความไว้วางใจคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 35 เข้ามาบริหารกิจการของสหกรณ์ 
และให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ใน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันนี้ 

 2. ขอแนะนำรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 35 ประจำปี 2563 และท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
 เจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 

 -  นางวิวาห์พร   ลักษณะโภคิน   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 -  นายเมธาวี   รักวิจิตร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

 เจ้าหน้าท่ีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 -  .............................................................................................................. 

 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 -  นางชัญญานุช  หังสวนัส 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 -  นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์ 

 
 
 
 

ระเ บียบวาระ ท่ี  
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 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 18 
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 นั้น 
 สหกรณ์ได้มีหนังสือที่ สอ.อก.179/2563 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 ผ่านทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ให้สมาชิกได้พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใดให้แจ้งสหกรณ์
ภายใน วันที่ 3 เมษายน 2563 ผลปรากฏว่า เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกแจ้งข้อแก้ไข จึงถือว่า
สมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 แล้ว 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุมใหญ่ : .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  ชั้น 6 

...................................................................... 
สมาชิก  มาประชุม  จ านวน  1,388  คน    จากสมาชิกท้ังหมด   จ านวน  3,382  คน 
สมาชิกสมทบ มาประชุม  จ านวน      33  คน    จากสมาชิกสมทบทั้งหมด   จ านวน     122  คน 
 รวม มาประชุม  จ านวน  1,421  คน สมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งหมด จ านวน  3,504  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
    1.1  นางวิวาห์พร   ลักษณะโภคิน      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

      1.2  นางสาวปิยพร   นิมาดร                 นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
2.  นางชัญญานุช  หังสวนัส   ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ข้อ 50. แล้ว   
ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 เข้ามาบริหารกิจการของสหกรณ์ 
และให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ใน
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีวันนี้  
    สมาชิกที่มาประชุมมีจ านวน 1,388 คน และสมาชิกสมทบเข้าร่วมสังเกตการณ์จ านวน 33 คน  

ระ เบียบวาระที่  



15

 
 2. ขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ 
 3. ขอแนะน ารายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
  -  เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
  -  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  -  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  -  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 , ที่ปรึกษาสหกรณ ์และผู้จัดการสหกรณ์ 
 4. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษส าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ 
          ส าหรับสมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00 น. จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษคนละ 
300 บาท จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก 
      5. เงินรางวัลมอบให้แก่สมาชิก ในปีนี้ เงินรางวัลเพ่ิมจากปีก่อน 25,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 
175,000 บาท จ านวน 164 รางวัล แบ่งกลุ่มสมาชิกที่มีสิทธิรับรางวัลเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1  สมาชิกท้ังหมดของสหกรณ์ จ านวน 75 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมเงินรางวัล 75,000 บาท 
จ่ายเงินรางวัลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกผู้ได้รับรางวัล 
     กลุ่มท่ี 2  สมาชิกท่ีมาลงทะเบียนเข้าประชุมและต้องอยู่ในห้องประชุมขณะจับรางวัล เนื่องจากจ่ายเงินรางวัล
ในห้องประชุม จ านวน 89 รางวัล รวมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่  

- รางวัลละ  5,000  บาท   จ านวน    1  รางวัล  เป็นเงิน   5,000  บาท 
- รางวัลละ  3,000  บาท   จ านวน    2  รางวัล  เป็นเงิน   6,000  บาท 
- รางวัลละ  2,000  บาท   จ านวน    3  รางวัล  เป็นเงิน   6,000  บาท 
- รางวัลละ  1,000  บาท   จ านวน  83  รางวัล  เป็นเงิน       83,000  บาท 

 มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

ประธานกรรมการ :  รายงานว่าตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2561 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 นั้น 
 สหกรณ์ได้มีหนังสือที่ สอ.อก. 179/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561 ผ่านทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ให้สมาชิกได้พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใดให้แจ้งสหกรณ์ ภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
 ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกแจ้งข้อแก้ไข จึงถือว่า สมาชิกได้รับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธานกรรมการ :  รายงานรายนามคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ชุดที่ 
34 ประจ าปี 2562 รวม 15 ท่าน คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ดังนี้ 
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1. จ านวนสมาชิก 
  ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีสมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จ านวน 3,447 คน สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 
187 คน ลาออกระหว่างปี 122 คน สมาชิกถึงแก่กรรม 8 คน มีสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 3,504 
คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 3,382 คน สมาชิกสมทบ 122 คน โดยแยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จ านวนสมาชกิ (คน) 

สามัญ สมทบ รวม 
-  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, พนักงานราชการ สปอ. 863 26 889 
-  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, พนักงานราชการ สอน. 151 11 162 
-  กองทุนอ้อย 90  90 
-  ส านักงานบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย 281  281 
-  ส านักงานกองทุนอ้อย 20  20 
-  ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 408 7 415 
-  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 6  6 
-  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์, สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและส่งค่าหุ้นเอง 178  178 
-  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 20  20 
-  กรมทรัพยากรธรณ ี 7  7 
-  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 560 12 572 
-  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 120 2 122 
-  ส านักงานส่งเสรมิการลงทุน, พนักงานราชการ สกท. 198 64 262 
-  สถาบันสิ่งทอ, ไทย-เยอรมัน, ไอเอสโอ,ไฟฟ้า, เพิม่ผลผลิต, อาหาร, พลาสติก, ยานยนต ์ 480  480 
         สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 3,382 122 3,504 

2. ด้านเงินรับฝาก 
เงินรับฝาก ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2561 859,793,290.34 บาท 
บวก  สมาชิกฝากเงินระหว่างปี 272,703,277.83 บาท 
       รวมสมาชิกฝากเงิน 1,132,496,568.17 บาท 
หัก   สมาชิกถอนเงินระหว่างปี 239,327,301.56 บาท 
เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 893,169,266.61 บาท 

 เงินรับฝากมีจ านวนทั้งสิ้น 1,296 บัญชี แยกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จ านวน 85 บัญชี เป็นเงิน 
838,175.41 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจ านวน 1,211 บัญชี เป็นเงิน 
892,331,091.20 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี 

3. ด้านเงินให้กู้ 
เงินให้สมาชิกกู้ยืม ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2561 835,580,181.88 บาท 
บวก  สมาชิกกู้เงินระหว่างปี 808,934,400.00 บาท 
       รวมสมาชิกกู้เงินทั้งหมด 1,644,514,581.88 บาท 
หัก   สมาชิกช าระคืนระหว่างปี 770,214,821.65 บาท 
เงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 874,299,760.23 บาท 
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     3.1 สรุปเงินให้สมาชิกกู้ยืม แยกตามประเภทเงินกู้ได้ ดังนี้ 

ประเภทเงินกู ้
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2561 จ่ายเงินกู้ระหว่างป ี รับช าระเงินกู ้ คงเหลือ 30 กันยายน 2562 
สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 

- ฉุกเฉิน 1,256 11,536,734.00 2,445 73,378,400.00 71,708,134.25 547 13,206,999.75 
- ฉุกเฉินการศึกษา 517 1,412,641.50 107 3,007,000.00 2,937,705.50 66 1,481,936.00 
- สามัญ 68 816,688,300.88 750 732,549,000.00 692,728,724.40 1,219 856,508,576.48 
- พิเศษ 5 5,942,505.50 - - 2,840,257.50 3 3,102,248.00 
         รวม 1,846 835,580,181.88 3,302 808,934,400.00 770,214,821.65 1,835 874,299,760.23 

     3.2 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีมติก าหนด
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.01% ต่อปี เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพหรือพิการจนไม่สามารถท างานได้ ที่มีหนี้ค้างกับ
สหกรณ์ ทั้งนี้ สมาชิกต้องยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 มีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1. เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน (มีเฉลี่ยคืน)   อัตราดอกเบี้ย  7.65% ต่อปี (เดิม 7.90%) 
 2. เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)    อัตราดอกเบี้ย  4.00% ต่อปี (เดิม 4.00%)  

4. ด้านการลงทุน 
     สหกรณ์น าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืนและลงทุนภายนอก มียอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 จ านวน  
884,530,305.21 บาท ประกอบด้วย 
    4.1 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

เงินฝากสหกรณ์ ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2561 841,346,461.85 บาท 
บวก  น าฝากระหว่างปี 788,317,672.12 บาท 
หัก   ครบก าหนดถอนระหว่างปี 807,126,328.76 บาท 
เงินฝากสหกรณ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 822,537,805.21 บาท 

    4.2 เงินลงทุนอ่ืน 
เงินลงทุน ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2561 25,992,500.00 บาท 
บวก  ลงทุนระหว่างปี 36,000,000.00 บาท 
หัก   ครบก าหนดไถ่ถอนระหว่างปี 0.00 บาท 
เงินลงทุนอ่ืนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 61,992,500.00 บาท 

5. ด้านทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2561 726,113,710.00 บาท 
บวก  สมาชิกถือหุ้นระหว่างปี 46,405,300.00 บาท 
       รวมสมาชิกถือหุ้น 772,519,010.00 บาท 
หัก   จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี 20,018,930.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 752,500,080.00 บาท 
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6. ทุนส ารองและทุนสะสม  

ทุนส ารอง 87,154,097.38 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 179,162.12 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,093,217.75 บาท 
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,312,628.72 บาท 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 1,389,779.40 บาท 
ทุนส ารองและทุนสะสมคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 91,128,885.37 บาท 

7. รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
รายได้รวม 95,507,644.35 บาท 
หัก  ค่าใช้จ่ายรวม 21,952,189.62 บาท 
ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 73,555,454.73 บาท 

8. เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานปี 2561 และปี 2562 
รายการ ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 1.  สินทรัพย์รวม  1,742,440,153.37  1,815,540,941.71  73,100,788.34  
   1.1  เงินสด/เงินฝากธนาคาร   33,349,228.07   49,602,380.46  16,253,152.39  
   1.2  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   841,346,461.85   822,537,805.21  (18,808,656.64) 
   1.3  เงินลงทุน   25,992,500.00   61,992,500.00  36,000,000.00  
   1.4  เงินให้สมาชิกกู้   835,173,749.13   873,893,327.48  38,719,578.35  
   1.5  สินทรัพย์อื่น   6,578,214.32   7,514,928.56  936,714.24  
 2.  หนี้สินรวม   865,098,700.34   898,356,521.61  33,257,821.27  
   2.1  เงินรับฝากจากสมาชิก   859,793,290.34   893,169,266.61  33,375,976.27  
   2.2  หนี้สินอ่ืน   5,305,410.00   5,187,255.00  (118,155.00) 
 3.  ทุนของสหกรณ์   877,341,453.03   917,184,420.10  39,842,967.07  
   3.1  ทุนเรือนหุ้น   726,113,710.00   752,500,080.00  26,386,370.00  
   3.2  ทุนส ารอง   80,393,339.46   87,154,097.38  6,760,757.92  
   3.3  ทุนสะสมและอ่ืน ๆ   4,031,487.99   3,974,787.99  (56,700.00) 
   3.5  ก าไรสุทธิ   66,802,915.58   73,555,454.73  6,752,539.15  
4.  รายได้รวม  90,181,782.98   95,507,644.35  5,325,861.37  
5.  ค่าใช้จ่ายรวม   23,378,867.40   21,952,189.62  (1,426,677.78) 

9. การบริหารเงินของสหกรณ์ 
 - สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด บริหารการเงินโดยให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง 
มีการจัดท านโยบายการลงทุนเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ ก าหนดมาตรการการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และ
เข้าร่วมโครงการเงินออมเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งนี้ ได้วางแผนการลดต้นทุนทางการเงิน และด าเนินการ
ตามมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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10. การจ่ายสวัสดิการสมาชิก  
    10.1 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

รายการ จ านวนราย จ่ายรายละ รวมเป็นเงิน 
 จ่ายเงินชว่ยเหลือกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม                  รวม 
       - เป็นสมาชิกต่ ากวา่ 5 ปี  
       - เป็นสมาชิก 5 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี    
       - เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป  

8 
4 
- 
4 

 
15,000.00 
27,500.00 
40,000.00 

220,000.00 

 จ่ายเงินชว่ยเหลือกรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร       
  ของสมาชิกถึงแก่กรรม                                         รวม 

 
103 

 
3,000.00 

 
309,000.00 

 จ่ายเงินชว่ยเหลือกรณีสมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาล 
  เป็นคนไข้ใน                                                     รวม 

 
44 

 
1,000.00 

 
44,000.00 

 จ่ายเงินสวสัดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส               รวม 22 2,000.00 44,000.00 
 จ่ายสวัสดิการทุนการศึกษาบตุรสมาชิก                     รวม 
       - ระดับต่ ากวา่ปริญญาตร ี 
       - ระดับปริญญาตรี  

75 
60 
15 

 
3,000.00 
5,000.00 

255,000.00 

รวมทั้งสิ้น 252  872,000.00 
    10.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  
  ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ กรณีสมาชิกถึงแก่
กรรมจ านวน 5 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,887,470.99 บาท 

11. การจัดการทั่วไป 
 - ปรับปรุงพัฒนาสื่อสารสนเทศและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับ
ทราบ ได้แก่ การปรับปรุงรูปแบบเว็บไซด์ของสหกรณ์ www.coopindustry.com ให้มีความน่าสนใจ, จัดท า LINE 
OFFICIAL ACCOUNT เพ่ือส่งข่าวสารและตอบกลับข้อมูลเบื้องต้นอัตโนมัติ และจัดท าจดหมายข่าว สอ.อก. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ 
 - จัดท าโครงการ 5 ส พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานให้น่าอยู่ น่าท างาน จัดระเบียบห้องส านักงาน ตัด
จ าหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องส านักงาน  
 - ปรับปรุงงานสารบรรณ จัดท าทะเบียนจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ คัดแยกและท าลายเอกสารตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามระเบียบของสหกรณ์  
 - ศึกษาแนวทางการติดตามหนี้ ก าหนดมาตรการติดตามหนี้และด าเนินคดีกับสมาชิกผิดนัดช าระหนี้ 
 - จัดท าโครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ แบบสหสินเกื้อทรัพย์ (คุ้มครองชีวิต) กับบริษัท สหประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นทางเลือกที่ประหยัดให้แก่สมาชิก นอกเหนือจากการท าฌาปนกิจสงเคราะห์ (รายละเอียด
ตามประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 8/2562 เรื่อง โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) 

12. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบของสหกรณ์ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2544  และก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วย
การถือหุ้น พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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 การก าหนดระเบียบดังกล่าว เป็นมาตรการชะลอการเพ่ิมขึ้นของทุนเรือนหุ้น เพ่ือให้ทุนเรือนหุ้นเติบโตอย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ก าหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ควรมีทุนเรือนหุ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 20-30 ของทุนด าเนินงานทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์มี
ทุนเรือนหุ้นจ านวน 752.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.45 ของทุนด าเนินงาน ซึ่งสูงกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานฯ ก าหนด 
ประกอบกับปัจจุบันสหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอส าหรับใช้ในการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม 
สหกรณ์จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการส่งค่าหุ้นรายเดือน โดยก าหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2562 
สรุปได้ดังนี้ 
  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินได้รายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต้องถือหุ้นจ านวน 50 หุ้น โดยช าระค่า
หุ้นเป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน 
  (2) เงินได้รายเดือนเกินกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต้องถือหุ้นจ านวน 60 หุ้น โดยช าระ
ค่าหุ้นเป็นเงิน 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน 
  สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากประสงค์จะส่งค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5. (1) และ (2) แต่ไม่เกิน 100 หุ้น เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อเดือนให้สมาชิกแสดง
ความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
  สมาชิกท่ีมีหุ้นเกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 100 หุ้น 
เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อเดือน 
 อนึ่ง สมาชิกที่มีหุ้นเกิน 1 ล้านบาท และเคยส่งค่าหุ้นรายเดือนเกิน 1,000 บาทต่อเดือน เมื่อถึงวันที่ระเบียบ
บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 สหกรณ์จะปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
สมาชิกไม่ต้องเดินทางมาท าเรื่องที่สหกรณ์แต่อย่างใด   
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 
ประธานกรรมการ :  ขอให้นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ส าหรับปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 
นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ : รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
 1.2 เพ่ือให้ทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
2.  แนวทางการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
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 2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
3.   วิธีการตรวจสอบ 
 3.1 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญรับ – จ่าย 
 3.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ  
 3.3 ตรวจนับทรัพย์สินของสหกรณ์ 
 3.4 ใช้การสังเกต 
 3.5 ใช้การสอบถาม 
 3.6 ใช้การจดบันทึก 
 3.7 ใช้การค านวณ 
 3.8 ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
4.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 4.1 ผลการด าเนินงาน : 
 - สมาชิกสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 แยกตามประเภท ดังนี้ 
 ต้นป ี

(คน) 
เพิ่มระหว่างปี 

(ต.ค.60 - ก.ย. 62) 
ลดลงระหว่างป ี

(ต.ค. 60 – ก.ย. 62) 
คงเหลือสิ้นปี 

(คน) 
สมาชิกสามัญ 3,337 167 119 3,385 
สมาชิกสมทบ 110 20 11 119 
รวมทั้งสิ้น 3,447 187 130 3,504 

 - จ านวนทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จ านวน  752,500,080.00 บาท และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 95,507,644.35  บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,952,189.62  บาท  มีก าไรสุทธิ 73,555,454.73  บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 127,954.63  บาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.11 
 4.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
       4.2.1 สหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้ชัดเจน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ 
       4.2.2 ได้ก าหนดต าแหน่งงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
       4.2.3 การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนดไว้ 
       4.2.4 แนวการปฏิบัติงาน มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนตามการบริหารและประกอบการตัดสินใจ ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
 4.3 ด้านบัญชี 
 สหกรณ์จัดท าบัญชีใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี และเก็บข้อมูลในการบันทึกขั้นต้น ขั้นปลาย
และรายละเอียดต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันมีบัญชีย่อยและทะเบียนครบถ้วน
ถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ เจ้าหนี้เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและอ่ืน ๆ 
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 สหกรณ์จัดท าบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน ซึ่งได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี เป็นไปตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
 4.4 ด้านการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ และมีเงินฝากธนาคาร จ านวนทั้งสิ้น  
49,602,380.46  บาท ได้แก่ 
- เงินฝากออมทรัพย์     จ านวน   49,601,380.46  บาท 
- เงินฝากกระแสรายวัน จ านวน           1,000.00  บาท 
มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน จ านวนทั้งสิ้น 822,537,805.21  บาท ได้แก่ 
 ประเภทออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ 
- เงินฝากออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ  จ านวน 10,135,780.82  บาท 
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ านวน 10,088,658.54 บาท 
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน  5,213,365.85  บาท 
 ประเภทประจ า 
- เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ านวน  397,100,000.00  บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 100,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจ า 36 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 110,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 50,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจ า 12 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจสุราษฎร์ธาน ีจ ากัด จ านวน  60,000,000.00  บาท 
- เงินฝากประจ า 1 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 75,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจ า 36 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด จ านวน   5,000,000.00  บาท 
มีความถูกต้องตรงตามที่บันทึกบัญชี 
 4.5  ด้านการใช้จ่ายเงิน 
 การใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ก าหนดไว้  โดยประมาณการที่ก าหนดไว้ในปี 2562  จ านวน  7,500,000.00 บาท สหกรณ์ ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ใช้จ่ายจริงจ านวน  4,809,043.68  บาท ต่ ากว่ าประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน  
2,690,956.32  บาท  
 4.6  ด้านสินเชื่อ 
 ในระหว่างปี 2562 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทรวม  801,040,492.17  บาท ดังนี้ 
-  เงินกู้สามัญ                  จ านวน      736  ราย  จ านวนเงิน  724,655,092.17  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จ านวน   2,463  ราย  จ านวนเงิน    73,378,400.00  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา จ านวน      107  ราย  จ านวนเงิน      3,007,000.00  บาท 
-  เงินกู้พิเศษ                   จ านวน          -  ราย  จ านวนเงิน                    -    บาท 
 ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือ จ านวนรวมทั้งสิ้น  874,299,760.23  บาท แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
-  เงินกู้สามัญ                   จ านวน  1,219  ราย   จ านวนเงิน   856,508,576.48  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จ านวน     547  ราย   จ านวนเงิน     13,206,999.75  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา จ านวน       66  ราย   จ านวนเงิน       1,481,936.00  บาท 
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-  เงินกู้พิเศษ                    จ านวน        3  ราย   จ านวนเงิน      3,102,248.00  บาท 
 การให้กู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ เงินกู้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้
ครบถ้วน การช าระหนี้เงินกู้เป็นไปตามงวดช าระหนี้และหลักประกันเงินกู้เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
 4.7  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์ฯมีการรับฝากเงิน 2 ประเภท โดย ณ สิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น ดังนี้ 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์        จ านวน       85  บัญชี   75  ราย จ านวนเงิน         838,175.41  บาท 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ านวน   1,211  บัญชี  877 ราย จ านวนเงิน   892,331,091.20  บาท 
 การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  ส าหรับเจ้าหนี้เงินรับฝาก เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการส่งเสริมการออมเงิน 
 4.8 ด้านการลงทุน 
 สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาว  จ านวนทั้งสิ้น 61,992,500.00 บาท  ได้แก่ 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 5 ปี     จ านวนเงิน     5,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 7 ปี     จ านวนเงิน   10,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด                             จ านวนเงิน     5,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 10 ปี                     จ านวนเงิน   15,000,000.00  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   จ านวนเงิน   25,592,500.00  บาท 
-  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด        จ านวนเงิน       400,000.00  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด                          จ านวนเงิน     1,000,000.00  บาท 
 การลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์เป็นการลงทุนภายใต้ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
มาตรา 62 และ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน
ของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
5.  สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
 การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  มุ่งเน้นเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้ ใบส าคัญรับ – จ่ายเป็นส าคัญ
เพ่ือให้เอกสารมีความเหมาะสม และถูกต้องสมบูรณ์  การจ่ายเงินทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
อุตสาหกรรม จ ากัด ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
มีการเก็บรักษาเงินสดประจ าวันไว้ไม่เกินจ านวน 20,000.00 บาท เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
อุตสาหกรรม จ ากัด ก าหนดไว้ เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อเสนอแนะในเร่ืองที่ตรวจ สหกรณ์ฯ ก็จะด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะทุกครั้ง และไม่มีข้อสังเกตเก่ียวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญ 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 
ประธานกรรมการ :  ขอให้นางชัญญานุช หังสวนัส ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุม  
นางชัญญานุช หังสวนัส ผู้สอบบัญชี : รายงานว่า ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2562 นั้น ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
เอกสารประกอบการรายงาน มีดังนี้  
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 - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
 - รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 - รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 - หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ :  แจ้งว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบและชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ฯ 
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  1. รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
        2. อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
ประธานกรรมการ :  เสนอที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานในปี 2562 สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 73,555,454.73 
บาท คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 27 ดังนี้  

รายการ  
ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ก าไรสุทธิประจ าปี  73,555,454.73 100.00 66,802,915.58 100.00 
1. ทุนส ารอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)  9,015,894.93  12.26  6,681,312.92  10.00 
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
   (ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) 

 30,000.00  0.04  30,000.00  0.04 

3. เงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว  
   (ปี 2562 ร้อยละ 7.4 , ปี 2561 ร้อยละ 7.4) 

 53,822,718.00  73.17  51,858,517.36  77.63 

4. เงินเฉลี่ยคืน ของดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ 
   (ปี 2562 ร้อยละ 9.0 , ปี 2561 ร้อยละ 8.0) 

 6,090,841.80  8.28  5,113,085.30  7.66 

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 

 2,486,000.00  3.38  2,260,000.00  3.38 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์) 

 10,000.00  0.01  10,000.00  0.02 

7. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์  1,000,000.00  1.36  200,000.00  0.30 
8. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)  1,000,000.00  1.36  550,000.00  0.82 
9. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกัน  100,000.00  0.14  100,000.00  0.15 

 

สรุปผลการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1. ส่วนท่ีกลับมาเป็นของสมาชิก  59,913,559.80  81.45 56,971,602.66  85.29 
2. ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  11,125,894.93  15.13  7,541,312.92  11.29 
3. ส่วนท่ีเป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  2,486,000.00  3.38 2,260,000.00  3.38 
4. ส่วนท่ีเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  30,000.00  0.04  30,000.00  0.04 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 มติที่ประชุมใหญ่  -  อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ประธานกรรมการ :  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

แผนงานประจ าปี 2563 
 1. การบริหารงานสหกรณ์ 
 สหกรณ์ฯ จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิกตามหลักสหกรณ์ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยรวมและความมั่นคงของสหกรณ์เป็นส าคัญ   
 2. การส่งเสริมการออม 
 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพ่ือความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก โดยให้บริการรับฝากเงินและให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์  
 3. การให้เงินกู้แก่สมาขิก 
 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน โดยพิจารณาให้เงินกู้ตามความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ก าหนด 
 4. การลงทุนภายนอก 
 พิจารณาน าเงินไปลงทุนภายนอกตามที่กฎหมายก าหนด บริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  
 5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
 จัดให้มีสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 พิจารณาถึงการเจริญเติบโตของสหกรณ์และการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เหมาะสม คณะกรรมการด าเนินการจึงเห็นควรเสนอให้งบประมาณรายจ่ายนี้สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นหมวด
ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การบริหารมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เนื่องจากถ้างบประมาณรายจ่ายไม่
สามารถถัวจ่ายได้ สหกรณ์จะต้องท าการเรียกประชุมวิสามัญเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
 และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีแล้ว หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือของบประมาณประจ าปี 
2564 ระหว่างนี้ขออนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจ าปี 2563 เป็นกรอบงบประมาณประจ าปี 2564 เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

รายจ่าย 
ปี 2562 ปี 2563 

เหตุผลความจ าเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบฯ 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     
1. เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 3,789,720.00 2,954,190.00 3,343,200.00 - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 6 คนต่อปี 
2. เงินส ารองบ าเหน็จ 591,130.00 561,700.00 753,740.00 - ส ารองบ าเหน็จไว้จา่ยเมื่อเจา้หนา้ที่ออกจากงาน 
3. ค่าเบี้ยประชุม 370,000.00 334,550.00 398,000.00 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,  

  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
4. ค่าวัสดุส านักงาน 40,000.00 14,461.20 40,000.00 - ค่าวัสดุที่ใช้ในส านักงาน 
5. ค่าใช้จ่ายประชุมสมัมนา 100,000.00 1,394.00 100,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาของกรรมการ   

  เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก 
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รายจ่าย 
ปี 2562 ปี 2563 

เหตุผลความจ าเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบฯ 

6. ค่ารับรอง 15,000.00 7,092.00 15,000.00 - ค่ารับรองในการประชุม และผูม้าติดต่อสหกรณ ์
7. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 100,000.00 89,065.07 100,000.00 - ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
8. ค่าตอบแทน 372,000.00 346,560.00 300,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ค่าตอบแทน 

  หน่วยงานท่ีหักเงินส่ง ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือ  
  งานสหกรณ์ และค่าท างานล่วงเวลา 

9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ ่
    สามัญประจ าป ี

750,000.00 0.00 750,000.00 - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่สามัญ  
  ประจ าปีของสหกรณ ์

10. ค่าสาธารณูปโภค 128,400.00 69,476.03 120,000.00 - ค่าน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เนต็ 
11. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000.00 35,341.66 50,000.00 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากบรษิัทเอกชน 
12. ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

40,000.00 16,050.00 40,000.00 - ค่าบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 

13. ค่าพัฒนาโปรแกรมสหกรณ ์ 0.00 0.00 100,000.00 - ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ ์
14. ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญช ี 60,000.00 58,000.00 58,000.00 - ค่าธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชี  
15. ค่าปรับปรุงส านักงาน 100,000.00 18,402.00 100,000.00 - ค่าปรับปรุงส านักงานและสถานที่ให้บริการ 
16. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ ์ 12,000.00 11,213.70 40,000.00 - ค่าจัดท าเว็บไซด์ สื่อสารสนเทศ และ 

  การประชาสมัพันธ์ข่าวสารสหกรณ ์
17. ค่าไปรษณยี์* 0.00 0.00 50,000.00 - ค่าไปรษณยี์จัดส่งเอกสาร 
18. ค่าธรรมเนียมธนาคาร* 
(*เดิมรวมในงบค่าใช้จ่ายทั่วไป) 

0.00 0.00 80,000.00 - ค่าธรรมเนยีมการโอนเงิน และ 
  ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ 

19. เงินสมทบประกันสังคม 
     และกองทุนเงินทดแทน 

51,200.00 54,895.00 60,000.00 - เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบ 
  กองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างตามกฎหมาย 

20. ค่ารักษาพยาบาล 
     เจ้าหน้าที ่

60,000.00 10,000.00 60,000.00 - ค่ารักษาพยาบาลเจา้หนา้ทีใ่นส่วนท่ีเบิกประกัน  
  สังคมไมไ่ด้ คนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 

21. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 40,000.00 62,186.68 100,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์ส านักงาน 
22. ค่าใช้จ่ายทั่วไป  190,050.00 164,466.34 102,060.00 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการดงักล่าวข้างตน้ 

รวม 6,869,500.00 4,809,043.68 6,760,000.00  
 

ครุภัณฑ์ จ านวน มูลค่าต่อหน่วย เป็นเงิน 
1. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (ทดแทนของเดิมที่ช ารุด) 1   34,500.00  34,500.00 
2. เก้าอี้ส านักงาน  (ทดแทนของเดิมที่ช ารุด) 2     3,000.00    6,000.00 
3. โต๊ะประชุมขนาด 20 ท่ีนั่ง พร้อมเก้าอ้ี * 1   60,000.00   60,000.00 
4. โต๊ะท างาน ประธานและเจ้าหน้าที่ * 7   13,500.00   94,500.00 
5. เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ท่ีนั่ง * 3     8,000.00   24,000.00 
6. เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU พร้อมค่าติดตั้ง * 4   62,500.00  250,000.00 
7. เครื่องเสียงห้องประชุม * 1 170,000.00 170,000.00 
(* รายการที่ 3 – 7 ส าหรับกรณีที่ต้องย้ายห้องส านักงานใหม่)    

รวมเป็นเงิน 639,000.00 
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ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2563 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย 
ปี 2562 ปี 2563 

ประมาณการ รับ/จ่าย จริง ประมาณการ % 
รายรับ     
  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู ้ 66,057,000.00 68,069,233.64 66,600,000.00  70.28  
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 22,600,000.00 26,322,629.04 26,000,000.00  27.44  
  ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและรายได้อื่น 906,000.00 1,115,781.67 2,160,000.00    2.28  

รวมรายรับ 89,563,000.00 95,507,644.35 94,760,000.00 100.00 
รายจ่าย     
  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 17,200,000.00 17,143,145.94 18,000,000.00   19.00 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,500,000.00 4,809,043.68 6,760,000.00    7.13 

รวมรายจ่าย 24,700,000.00 21,952,189.62 24,760,000.00   26.13 
ประมาณการก าไรสุทธิ 64,863,000.00 73,555,454.73 70,000,000.00   73.87 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 มติที่ประชุมใหญ่  -  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 โดยให้งบประมาณรายจ่าย
สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์  และเมื่อสิ้นปีทางบัญชี หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีเพ่ือของบประมาณประจ าปี 2564 ระหว่างนี้  อนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจ าปี 2563 เป็นกรอบ
งบประมาณประจ าปี 2564 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2563 
ประธานกรรมการ :  เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 
“วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็น
และสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” และเมื่อ
ปีงบประมาณ 2562 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 
2562 ในวงเงิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการ
ค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7.2.2 (1) ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ แยก
ตามประเภทของสหกรณ์ ส าหรับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุน
เรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ ส าหรับปีงบประมาณ 2563 เมื่อค านวณวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน 1.5 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ จะมีจ านวน 1,259 ล้านบาท   
 ดังนั้น เพ่ือป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2563 ในวงเงิน 200 
ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2563 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  อนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2563 ในวงเงิน 200 
ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด” 
            ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ข้อ 3 (7) และข้อ 4 คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่
อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด สามารถนำเงินไปฝาก
หรือลงทุนตามข้อ 3 (7) ได้ ท้ังนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ สามารถนำเงินไปฝากหรือ
ลงทุนตามข้อ 3 (7) ได้ ท้ังนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 24 กำหนดว่า “ให้บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบญัชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดให้สหกรณ์ที่มีทุนตั้งแต่ 40 ล้าน
บาทขึ้นไป และมีผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดนั้น 
 สำหรับปีนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  ลำดับท่ี 1  นางชัญญานุช หังสวนัส  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  58,000  บาท 
  ลำดับท่ี 2  นางวราพร แพสถิตถาวร ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  65,000  บาท 
 ผู้สอบบัญชีทั ้งสองราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 รายละเอียดการ
เสนอบริการสอบบัญชีตามเอกสารประกอบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563 
 มติที่ประชุมใหญ่ - อนุมัติคัดเลือกนางชัญญานุช หังสวนัส ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 58,000 บาท เป็น
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2563 ลำดับท่ี 1 และเลือกนางวราพร แพสถิตถาวร ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 65,000 
บาท เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ลำดับท่ี 2 สำรองไว้ในกรณีท่ีมีผู้สอบบัญชีลำดับท่ี 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ 

ระเบียบวาระที่ 11  เร่ืองการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2563 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78 กำหนดว่า “ให้ที ่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกิน 5 คน หรือ 1 นิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ัง
กรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าท่ีประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”  
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 และข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 79 ก าหนดว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา 1 ปีทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า” 
  ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเสนอนางสาวปิยะนุช รอดสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาทต่อปี ข้อมูลผู้สมัครตามเอกสารประกอบ  
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563 และก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ  
 มติที่ประชุมใหญ่  -  อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563 
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาทต่อปี 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 
ประธานกรรมการ : เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 53 
ก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่
เกินสิบสี่คน และข้อ 55 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 
ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
 ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 (ปี 2562) จ านวน 15 คน มีวาระการอยู่ในต าแหน่ง ดังนี้  
 -  ประธานกรรมการด าเนินการ คือ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการด าเนินการ 
เป็นวาระท่ี 2 ปีที่ 1 ยังไม่ครบวาระ 2 ปี ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ 
 -  กรรมการด าเนินการที่ยังไม่ครบวาระ 2 ปี ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จ านวน 7 คน ดังนี้ 
  1. นางสุทธินีย์  พู่ผกา  วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
  2. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์ วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
  3. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง  วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
  4. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
  5. นายประพจน์  สุระมรรคา วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
  6. นางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา  วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
  7. นางกาญจนา  ชมรุ่ง  วาระท่ี 2 ปีที่ 1 
  -  กรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 56 (1) ถึงคราวออกตามวาระ มีจ านวน 
7 คน ดังนี้ 
  1. นายณรงค์  บัวบาน  วาระท่ี 1 ปีที่ 2 / สมัครเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ 
  2. นางสาวบุญชู  ค ามา  วาระท่ี 1 ปีที่ 2 / สมัครเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ 
  3. นางวงศ์ผกา  โสมณฑา วาระท่ี 1 ปีที่ 2 / สมัครเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ 
  4. นายวิชิต  รอดสุทธิ  วาระท่ี 1 ปีที่ 2 / สมัครเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ 
  5. นางศิตา  ดอนชมไพร วาระท่ี 1 ปีที่ 2 / สมัครเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ 
  6. นายจตุพันธุ์  ใสสีสูบ  วาระท่ี 2 ปีที่ 2 / ครบ 2 วาระ ต้องเว้นวรรค 
  7. นางสาวพิมพ์ใจ เจี่ยมสกุล วาระท่ี 2 ปีที่ 2 / ครบ 2 วาระ ต้องเว้นวรรค 
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 ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 35 เพ่ือทดแทนคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34     
ที่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุถึงคราวออกตามวาระ จ านวน 7 คน โดยสหกรณ์ได้มีประกาศที่ 11/2562 เรื่อง ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพ่ือรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 ก าหนด
วันสมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 และจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562   
 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 มีดังนี้ 

หมายเลข  1 นางศิตา ดอนชมไพร 
หมายเลข  2 นางสาวนันทนี สุขลาภ 
หมายเลข  3 นางวรรณา เพชรพีระพงษ ์
หมายเลข  4 นางวงศ์ผกา โสมณฑา 
หมายเลข  5 นายสมพล รัตนาภิบาล 
หมายเลข  6 นายณรงค ์ บัวบาน 
หมายเลข  7 นายสมนึก มั่นในบุญธรรม 
หมายเลข  8 นายวิชิต รอดสุทธิ 
หมายเลข  9 นายประสงค์ นรจิตร์ 
หมายเลข 10 นางสาวปิยวรรณ ช่วยชู 
หมายเลข 11 นายสัมพันธ์ มาถาวร 

 คณะกรรมการด าเนินการได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ โดยการลงคะแนนของสมาชิก  ในวันพุธ
ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 มีสมาชิกมาใช้สิทธิ
ลงคะแนนทั้งสิ้นจ านวน 1,388 คน จากสมาชิกผู้มีสิทธิทั้งหมดจ านวน 3,382 คน สรุปผลการลงคะแนน ได้ผู้สมัครที่มี
คะแนนสูงสุดที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการจ านวน 7 คน ดังนี้   

หมายเลข  1 นางศิตา ดอนชมไพร 
หมายเลข  2 นางสาวนันทนี สุขลาภ 
หมายเลข  3 นางวรรณา เพชรพีระพงษ ์
หมายเลข  6 นายณรงค ์ บัวบาน 
หมายเลข  7 นายสมนึก มั่นในบุญธรรม 
หมายเลข  8 นายวิชิต รอดสุทธิ 
หมายเลข  9 นายประสงค์ นรจิตร์ 

 หมายเหตุ : รายชื่อข้างต้นไม่ได้เรียงล าดับตามผลการลงคะแนนแต่อย่างใด สมาชิกสามารถขอดูผลการ
ลงคะแนนทั้งหมดได้ที่ส านักงานสหกรณ์ 
 ดังนั้น จึงเสนอชื่อสมาชิกทั้ง 7 คน เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 35 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  อนุมัติเลือกตั้ง ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่องอ่ืน ๆ  
 กรรมการ (นายวิชิต รอดสุทธิ) : เรียนท่านประธานและคณะกรรมการผมได้เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ว่าที่จะปรับค่าตอบแทนพิเศษสมาชิกที่มาประชุมใหญ่จาก 300 มาเป็น 500 บาท เรื่องนี้มติในที่ประชุมบอกว่าจะ
ประชาพิจารณ์ ผมขอเรียนถามว่าจะด าเนินการประชาพิจารณ์อย่างไร และขณะนี้ในที่ประชุมใหญ่ถ้ามีมติก็อยากจะ
ให้พิจารณา  
  ประธานกรรมการ : เรื่องนี้เราจะไปท าประชาพิจารณ์ต่อไป เราต้องดูถึงรายรับรายจ่าย ผลกระทบต่อสมาชิก
ภาพรวม ซึ่งเรื่องนี้เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาสมาชิกประมาณ 2 ใน 3 ที่ไม่อยู่ในที่นี้ คณะกรรมการต้องการจะ
ให้อยู่แล้วแต่เราต้องดูให้รอบด้าน และส าคัญที่สุดเรื่องที่เสนอไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมในวันนี้ ถ้ามาบรรจุจะเกิด
ประเด็นในข้อกฎหมาย ผมอนุญาตว่าเรื่องนี้เราจะด าเนินการต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 
                                                          ประธานในที่ประชุม 

(ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร) 
ประธานกรรมการ 

 
 

                                                               ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายประพจน์  สุระมรรคา) 
กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

ชุดที่ 35 ประจำปี 2563 

  1.  ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสุทธินีย์  พู่ผกา   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
  3.  นายประสงค์  นรจิตร์   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4.  นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสด์ิ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
  5.  นายณรงค์  บัวบาน   กรรมการ 
  6.  นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   กรรมการ  
  7.  นางศิตา  ดอนชมไพร  กรรมการ  
  8.  นางกาญจนา  ชมรุ่ง   กรรมการ 
  9.  นางสาวนันทนี สุขลาภ   กรรมการ 
  10. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  กรรมการ 
  11. นายวิชิต  รอดสุทธิ  กรรมการ 
  12. นางวรรณา   เพชรพีระพงษ ์  กรรมการและเหรัญญิก 

13. นางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
  14. นายประพจน ์ สุระมรรคา  กรรมการและเลขานุการ 
  15. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ที่ปรึกษา 
1.  นายรักเกียรติ  ดิษยวรรธนะ  ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
2.  นายสุนทร  แก้วสว่าง  ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ 
 1.  ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นางศิตา  ดอนชมไพร  อนุกรรมการ  
 3.  นางสาวนันทนี สุขลาภ   อนุกรรมการ 
 4.  นางวรรณา   เพชรพีระพงษ ์  อนุกรรมการ 

5.  นายประพจน์  สุระมรรคา  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 6.  นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 7.  นางกัลยา  สุคันธาพฤกษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ระเ บียบวาระ ท่ี  
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คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตร 
 1.  นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสด์ิ  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   อนุกรรมการ  
 3.  นางกาญจนา  ชมรุ่ง   อนุกรรมการ 
 4.  นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  อนุกรรมการ 

5.  นางสาวเสาวณีย์   แสงศิลา   อนุกรรมการ 
 6.  นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางกัลยา  สุคันธาพฤกษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 
 1.  นางสุทธินีย์  พู่ผกา   ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายประสงค์   นรจิตร์   รองประธานอนุกรรมการ  
 3.  นายณรงค์  บัวบาน   อนุกรรมการ 
 4.  นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  อนุกรรมการ 

5.  นายวิชิต  รอดสุทธิ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 6.  นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 7.  นางสุทธาทิพย์ แจ้งสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
 1.  ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร  ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายประสงค์  นรจิตร์   อนุกรรมการ  
 3.  นายณรงค์  บัวบาน   อนุกรรมการ 
 4.  นายวิชิต  รอดสุทธิ  อนุกรรมการ 

5.  นายสุนทร  แก้วสว่าง  อนุกรรมการ 
 6.  นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะอนุกรรมการสรรหาและจัดการเลือกต้ัง 
  1. ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร  ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายณรงค์  บัวบาน   รองประธานอนุกรรมการ 
  3. นางกาญจนา  ชมรุ่ง   อนุกรรมการ 
  4. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  อนุกรรมการ 
  5. นางสาวนันทน ี สุขลาภ   อนุกรรมการ 
  6. นางพรพิมล   พงษ์บริบูรณ์  อนุกรรมการ 
  7. นางกัลยา  สุคันธาพฤกษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

1. จำนวนสมาชิก 
  ในรอบปีท่ีผ่านมาสหกรณ์มีสมาชิก ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 3,504 คน สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 
189 คน ลาออกระหว่างปี 100 คน สมาชิกถึงแก่กรรม 11 คน มีสมาชิก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 จำนวน 3,582 
คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 3,450 คน สมาชิกสมทบ 132 คน โดยแยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จำนวนสมาชิก (คน) 

สามัญ สมทบ รวม 
-  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, พนักงานราชการ สปอ. 861 33 894 
-  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้ตาลทราย, พนักงานราชการ สอน. 153 11 164 
-  กองทุนอ้อย 87  87 
-  สำนักงานบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 291  291 
-  สำนักงานกองทนุอ้อย 17  17 
-  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 422 8 430 
-  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6  6 
-  เจ้าหนา้ที่สหกรณ์, สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและส่งค่าหุ้นเอง 196  196 
-  กรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 28  28 
-  กรมทรัพยากรธรณี 8  8 
-  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 562 13 575 
-  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 122 2 124 
-  สำนักงานส่งเสริมการลงทุน, พนักงานราชการ สกท. 202 65 267 
-  สถาบันสิ่งทอ, ไทย-เยอรมัน, ไอเอสโอ, ไฟฟา้, เพิ่มผลผลิต, อาหาร, 
   พลาสติก, ยานยนต์ 

495 
 

 
 

495 
 

         สมาชิกคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 3,450 132 3,582 
 
2. ด้านเงินรับฝาก 

เงินรับฝาก ยอดยกมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 893,169,266.61 บาท 
บวก  สมาชิกฝากเงินระหว่างปี 280,241,559.84 บาท 
       รวมสมาชิกฝากเงิน 1,173,410,826.45 บาท 
หัก   สมาชิกถอนเงินระหว่างป ี 193,947,691.99 บาท 
เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 979,463,134.46 บาท 

 เงินรับฝากมีจำนวนท้ังส้ิน 1,310 บัญชี แยกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 84 บัญชี เป็นเงิน 1,109,319.69 
บาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,226 บัญชี เป็นเงิน 978,353,814.77 บาท 
อัตราดอกเบ้ีย 2.00% ต่อป ีซึ่งจะปรับอัตราดอกเบ้ียเป็น 1.75% ต่อปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
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3. ด้านเงินให้กู้ 

เงินให้สมาชิกกู้ยืม ยอดยกมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 874,299,760.23 บาท 
บวก  สมาชิกกู้เงินระหว่างป ี 762,993,000.00 บาท 
       รวมสมาชิกกู้เงินท้ังหมด 1,637,292,760.23 บาท 
หัก   สมาชิกชำระคืนระหว่างป ี 759,943,321.94 บาท 
เงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 877,349,438.29 บาท 

     3.1 สรุปเงินให้สมาชิกกู้ยืม แยกตามประเภทเงินกู้ได้ ดังนี้ 

ประเภทเงินกู้ 
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2562 จ่ายเงินกู้ระหว่างปี รับชำระเงินกู้ คงเหลือ 30 กนัยายน 2563 
สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

- ฉุกเฉิน 547 13,206,999.75 2,378 76,126,000.00  76,123,147.75  524  13,209,852.00  
- ฉุกเฉินการศึกษา 66 1,481,936.00 93  2,932,000.00   3,227,538.00   51   1,186,398.00  
- สามัญ 1,219 856,508,576.48 608  645,986,000.00   675,173,169.19   1,072   827,321,407.29  

- พิเศษ 3 3,102,248.00  -  244,019.00   3   2,858,229.00  

- พิเศษฯคุณภาพชีวิต   143 37,949,000.00  5,175,448.00   129   32,773,552.00  

         รวม 1,835 874,299,760.23 3,222 762,993,000.00 759,943,321.94 1,779   877,349,438.29 

     3.2 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
 - มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.90 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.65 ต่อป ี(มีเฉล่ียคืน) มี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 - มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.65 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) 
และกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ 5.00 ต่อปี (มีเฉล่ียคืน) มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี            
1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 - มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
 - สรุปอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก มดัีงนี้ 
  1) เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ (มีเฉล่ียคืน) ร้อยละ 7.25 ต่อป ี   
  2) เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (มีเฉล่ียคืน) ร้อยละ 5.00 ต่อป ี
  3) เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา   (ไม่มีเฉล่ียคืน) ร้อยละ 4.00 ต่อป ี
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4. ด้านการลงทุน 
     สหกรณ์นำเงินไปฝากสหกรณ์อื ่นและลงทุนภายนอก มียอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 จำนวน  
1,000,887,469.98 บาท ประกอบด้วย 

    4.1 เงินฝากสหกรณ์อื่น 
เงินฝากสหกรณ์ ยอดยกมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 822,537,805.21 บาท 
บวก  นำฝากระหว่างปี 663,191,145.52 บาท 
หัก   ครบกำหนดถอนระหว่างปี 634,833,980.75 บาท 
เงินฝากสหกรณ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 850,894,969.98 บาท 

    4.2 เงินลงทุนอื่น 
เงินลงทุน ยอดยกมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 61,992,500.00 บาท 
บวก  ลงทุนระหว่างปี 88,000,000.00 บาท 
หัก   ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างป ี 0.00 บาท 
เงินลงทุนอื่นคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 149,992,500.00 บาท 

    4.3 รายงานความคืบหน้าเร่ืองหุ้นกู้การบินไทย 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 
1/2560 ชุดท่ี 2 (THAI226A) อายุ 5 ปี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
จำนวน 5,000 หน่วย เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบ้ีย 3.06% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปี
ละ 2 ครั้ง เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่
ภายใต้สภาวะบังคับช่ัวคราว (automatic stay) คดีหมายเลขดำท่ี ฟฟ10/2563 
 - วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2563 มีมติไม่คัดค้านคำ
ร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 - วันท่ี 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำส่ังให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูกิจการและต้ังคณะผู้ทำ
แผน คดีหมายเลขแดงท่ี ฟฟ20/2563  
 - วันท่ี 29 กันยายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งท่ี 12/2563 มีมติเห็นชอบมอบ
อำนาจให้นายประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานกรรมการ และนางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการ รวมเป็นสองคน เป็น
ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจและเป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ โดยให้มีอำนาจดำเนินการในกระบวนพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 - วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้แทนสหกรณ์ฯ ทำการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้
ในฐานะเจ้าหนี้ มูลหนี้หุ้นกู้เป็นเงินต้นจำนวน 5,000,000.00 บาท และดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการจำนวน 132,742.47 บาท รวมทั้งส้ินจำนวน 5,132,742.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.06 ต่อปี 
จากเงินต้นจำนวน 5,000,000.00 บาท นับแต่วันถัดจากวันท่ีศาลมีคำส่ังให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะได้รับชำระเสร็จส้ิน 
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5. ด้านทุนเรือนหุน้ 

ทุนเรือนหุ้น ยอดยกมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 752,500,080.00 บาท 
บวก  สมาชิกถือหุ้นระหว่างปี 42,444,800.00 บาท 
       รวมสมาชิกถือหุ้น 794,944,880.00 บาท 
หัก   จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี 14,320,730.00 บาท 
ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 780,624,150.00 บาท 

6. ทุนสำรองและทุนสะสม  
ทุนสำรอง 96,169,992.31 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 122,162.12 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,103,217.75 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 2,312,628.72 บาท 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1,489,779.40 บาท 
ทุนสำรองและทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 101,197,780.30 บาท 

7. รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
รายได้รวม 97,381,884.14 บาท 
หัก  ค่าใช้จ่ายรวม 24,533,036.56 บาท 
กำไรสุทธิประจำปี 2563 72,848,847.58 บาท 
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8. เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2562 และปี 2563 
รายการ ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

 1.  สินทรพัย์รวม    1,815,540,941.71  1,940,071,177.34 124,530,235.63  
   1.1  เงินสด/เงินฝากธนาคาร   49,602,380.46  54,220,977.44  4,618,596.98  
   1.2  เงินฝากสหกรณ์อื่น   822,537,805.21   850,894,969.98  28,357,164.77  
   1.3  เงินลงทนุ   61,992,500.00   149,992,500.00  88,000,000.00  
   1.4  เงินใหส้มาชิกกู้   873,893,327.48   876,943,005.54  3,049,678.06  
   1.5  สินทรัพย์อ่ืน  7,514,928.56  8,019,724.38  504,795.82  
 2.  หนี้สนิรวม  898,356,521.61   985,400,399.46 87,043,877.85 
   2.1  เงินรับฝากจากสมาชิก   893,169,266.61  979,463,134.46  86,293,867.85  
   2.2  หนีส้ินอืน่   5,187,255.00  5,937,265.00  750,010.00  
 3.  ทุนของสหกรณ์  917,184,420.10  954,670,777.88 37,486,357.78  
   3.1  ทุนเรือนหุ้น   752,500,080.00   780,624,150.00  28,124,070.00  
   3.2  ทุนสำรอง   87,154,097.38   96,169,992.31  9,015,894.93  
   3.3  ทุนสะสมและอืน่ ๆ   3,974,787.99   5,027,787.99  1,053,000.00  
   3.4  กำไรสุทธิ  73,555,454.73  72,848,847.58  (706,607.15) 
4.  รายได้รวม 95,507,644.35  97,381,884.14 1,874,239.79  
   4.1  รายได้จากการใหส้มาชิกกู้   68,069,233.64   65,397,440.25  (2,671,793.39) 
   4.2  ดอกเบี้ยรับเงนิฝากสหกรณ์อืน่  26,322,629.04   29,806,948.98  3,484,319.94  
   4.3  ผลตอบแทนเงินลงทุนและอื่น ๆ  1,115,781.67  2,177,494.91  1,061,713.24  
5.  ค่าใช้จ่ายรวม  21,952,189.62  24,533,036.56 2,580,846.94  
   5.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงนิรับฝาก  17,143,145.94  18,628,900.96  1,485,755.02  
   5.2  ค่าใชจ้่ายในการดำเนนิงาน  4,809,043.68   5,904,135.60  1,095,091.92  

9. การจ่ายสวัสดิการสมาชิก  
    9.1 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

รายการ จำนวนราย จ่ายรายละ รวมเปน็เงิน 
 จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม                   11 40,000.00 440,000.00 
 จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดา คูส่มรส หรือบุตร       
  ของสมาชิกถึงแก่กรรม                                          

82 3,000.00 246,000.00 

 จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาล 
  เป็นคนไข้ใน                                                         

55 1,000.00 55,000.00 

 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส                   15 2,000.00 30,000.00 
 จ่ายสวัสดิการทนุการศึกษาบุตรสมาชิก - ระดับต่ำกว่าปรญิญาตร ี        
                                                  - ระดับปริญญาตรี 

60 
20 

3,000.00 
5,000.00 

180,000.00 
100,000.00 

รวมทั้งสิน้ 243  1,051,000.00 
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    9.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  
 ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ กรณีสมาชิกถึงแก่

กรรมจำนวน 5 คน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,887,470.99 บาท 

10. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 เห็นชอบกำหนดมาตรการ

ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สมาชิกมีเงินเหลือนำไปใช้จ่ายในยามจำเป็นมากขึ้น โดยกำหนดมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ 

มาตรการท่ี 1 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ ลดลง 0.25% จากเดิม 7.50% เป็น 
7.25% มีเฉล่ียคืน มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป (สมาชิกท่ีมีเงินกู้ได้รับสิทธิทุกคน) 

มาตรการท่ี 2 ผ่อนผันการชำระหนี้ ให้พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยจะมีผลพัก
ชำระเงินต้น ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 

มาตรการที่ 3 หยุดถือหุ้นรายเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยจะมีผลการหยุดถือหุ้นราย
เดือน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 

สรุปผลมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ราย เฉลี่ยตอ่เดอืน รวม 3 เดือน ระยะเวลา 
1. ลดอัตราดอกเบี้ย (ฉฉ., สามัญ, พิเศษ) 1,669 179,214.48 537,643.44 ลดไม่มีกำหนด 
2. ผ่อนผันการชำระหนี้ (พักชำระเงินต้น) 284 3,645,921.15 10,937,763.45 มิ.ย. - ส.ค. 63 
3. หยุดถือหุ้นรายเดือน 49 43,400.00 130,200.00 มิ.ย. - ส.ค. 63 

รวมทั้งสิน้ 2,002 3,868,535.63 11,605,606.89 

11. การบริหารการเงินของสหกรณ์
- สหกรณ์ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ความสำคัญในการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้จัดทำนโยบายการลงทุนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ 
กำหนดมาตรการการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน จัดเตรียมแผนการจัดหาเงินในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์สมาชิกมา
ถอนเงินจำนวนมากกว่าปกติ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  

- พัฒนาการจ่ายเงินผ่านระบบ Internet Banking โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ จ่ายสวัสดิการ จ่ายถอนเงินฝาก
และจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ จาก
สมาชิก (เดิม_โอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและหักค่าธรรมเนียมการโอนจากสมาชิกผู้รับโอน) ทำให้ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกและลดความเส่ียงในการถือเงินสดของสหกรณ ์

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563 

เรียน  ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

 ตามท่ีที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็น นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์  เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จำกัด ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  
2563 ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประจำทุกเดอืน 
ท่ีเข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปโีดยสรุป ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
 1.2 เพื่อให้ทราบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
 1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

2.  แนวทางการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกำหนดไว้ 

3.   วิธีการตรวจสอบ 
 3.1 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ – จ่าย 
 3.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ  
 3.3 ตรวจนับทรัพย์สินของสหกรณ์ 
 3.4 ใช้การสังเกต 
 3.5 ใช้การสอบถาม 
 3.6 ใช้การจดบันทึก 
 3.7 ใช้การคำนวณ 
 3.8 ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

4.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 4.1 ผลการดำเนินงาน : 
 - สมาชิกสหกรณ์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 แยกตามประเภท ดังนี้ 

ระเ บียบวาระ ท่ี  
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 ต้นปี 

(คน) 
เพิ่มระหว่างปี 

(ต.ค.62 - ก.ย. 63) 
ลดลงระหว่างปี 

(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 
คงเหลือสิ้นป ี

(คน) 
สมาชิกสามัญ 3,385 174 106 2,453 
สมาชิกสมทบ 119 15 5 129 
รวมทั้งส้ิน 3,504 189 111 3,582 

 
 - จำนวนทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จำนวน  780,624,150.00 บาท และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 97,381,884.14  บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 24,533,036.56  บาท  มีกำไรสุทธิ 72,848,847.58  บาท 
ลดลงจากปีก่อน 706,607.15  บาท  หรือลดลงร้อยละ 0.96 

 4.2 ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
       4.2.1 สหกรณ์ได้กำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้
ชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ 
       4.2.2 ได้กำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที ่สหกรณ์ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที ่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ 
       4.2.3 การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงิน
งบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
       4.2.4 แนวการปฏิบัติงาน มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนตามการบริหารและประกอบการตัดสินใจ  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

 4.3 ด้านบัญช ี
 สหกรณ์จัดทำบัญชีใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี และเก็บข้อมูลในการบันทึกขั้นต้น       
ขั้นปลายและรายละเอียดต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันมีบัญชีย่อยและทะเบียน
ครบถ้วนถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดท้ังลูกหนี้เงินให้กู้ เจ้าหนี้เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและอื่น ๆ 
 สหกรณ์จัดทำบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน ซึ่งได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี เป็นไปตามรูปแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 

 4.4 ด้านการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ และมีเงินฝากธนาคาร จำนวนทั้งส้ิน  
54,220,977.44  บาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
มีเงินฝากสหกรณ์อื่น จำนวนท้ังส้ิน 850,894,696.98  บาท ได้แก่ 
 ประเภทออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ 
- ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ  จำนวน 42,322,934.34  บาท 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำนวน 20,472,035.64 บาท 
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ประเภทประจำ 
- เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำนวน  254,100,000.00  บาท 
- เงินฝากประจำ 24 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จำนวน 235,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจำ 36 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จำนวน 110,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจำ 24 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 129,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจำ 12 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จำนวน  60,000,000.00  บาท 
มีความถูกต้องตรงตามท่ีบันทึกบัญชี 

 4.5  ด้านการใช้จ่ายเงิน 
 การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้  โดยประมาณการที่กำหนดไว้ในปี 2563  จำนวน  6,760,000.00 บาท สหกรณ์ ออม
ทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ใช้จ่ายจริงจำนวน  5,904,135.60  บาท ต่ำกว่าประมาณการค่าใช้จ่าย 
จำนวน  855,864.40  บาท  

 4.6  ด้านสินเช่ือ 
 ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทรวม  762,993,000.00  บาท ดังนี้ 
-  เงินกู้สามัญ                  จำนวน      608  ราย  จำนวนเงิน  645,986,000.00  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จำนวน   2,378  ราย  จำนวนเงิน    76,126,000.00  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา จำนวน       93  ราย  จำนวนเงิน      2,932,000.00  บาท 
-  เงินกู้พิเศษ                   จำนวน          -  ราย  จำนวนเงิน                    -    บาท 
-  เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต    จำนวน    143  ราย   จำนวนเงิน    37,949,000.00  บาท 
 ณ วันส้ินปีมีลูกหนี้คงเหลือ จำนวนรวมทั้งส้ิน  877,349,438.29  บาท แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
-  เงินกู้สามัญ                   จำนวน  1,072  ราย   จำนวนเงิน   827,321,407.29  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จำนวน     524  ราย   จำนวนเงิน     13,209,852.00  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา จำนวน       51  ราย   จำนวนเงิน      1,186,398.00  บาท 
-  เงินกู้พิเศษ                    จำนวน      32  ราย   จำนวนเงิน      2,858,229.00  บาท 
-  เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต    จำนวน    129  ราย    จำนวนเงิน    32,773,552.00  บาท 
 การให้กู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ เงินกู้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้
ครบถ้วน การชำระหนี้เงินกู้เป็นไปตามงวดชำระหนี้และหลักประกันเงินกู้เป็นไปด้วยความเหมาะสม 

 4.7  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์ฯมีการรับฝากเงิน 2 ประเภท โดย ณ ส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือท้ังส้ิน ดังนี้ 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์        จำนวน       84  บัญช ี  73  ราย จำนวนเงิน      1,109,319.69  บาท 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน   1,226  บัญชี  896 ราย จำนวนเงิน   978,353,814.77  บาท 
 การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กำหนด  สำหรับเจ้าหนี้เงินรับฝาก เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อการส่งเสริมการออมเงิน 
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4.8 ด้านการลงทุน 
 สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาว  จำนวนท้ังส้ิน 149,992,500.00 บาท  ได้แก่ 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 5 ปี     จำนวนเงิน     5,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพอายุ 7 ปี     จำนวนเงิน   10,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด                             จำนวนเงิน     5,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จำกัด อายุ 10 ปี                     จำนวนเงิน   15,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทช.การช่าง จำกัด อายุ 5 ปี                    จำนวนเงิน   15,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จำกัด อายุ 7 ปี       จำนวนเงิน     5,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จำกัด อายุ 4 ปี       จำนวนเงิน   23,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จำกัด อายุ 9 ปี       จำนวนเงิน   13,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทอมตะคอร์ปอเรช่ัน จำกัด อายุ 7 ปี      จำนวนเงิน   10,000,000.00  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด   จำนวนเงิน   36,592,500.00  บาท 
-  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด        จำนวนเงิน       400,000.00  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด                          จำนวนเงิน    12,000,000.00  บาท 
 การลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์เป็นการลงทุนภายใต้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

5.  สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะท่ีควรแก้ไข 
 การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  มุ่งเน้นเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้ ใบสำคัญรับ – จ่ายเป็น
สำคัญเพื่อให้เอกสารมีความเหมาะสม และถูกต้องสมบูรณ์  การจ่ายเงินทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด กำหนดไว้ เมื่อผู้ตรวจสอบ
กิจการมีข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจ สหกรณ์ฯ  ก็จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะทุกครั้ง และไม่มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีท่ีเป็นสาระสำคัญ 

 

  
           (นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์) 
           ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ครั้งที่ 1/2564        
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีมติรับรองงบการเงินประจำปี 2563 และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563  

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ระเ บียบวาระ ท่ี  
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ปี  2563 ปี  2562
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 54,220,977.44 49,602,380.46
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 850,894,969.98 822,537,805.21
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ 5 142,014,527.30 143,166,038.46
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 15,018.75 15,549.50
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 7,823,453.32 7,285,370.35

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,054,968,946.79 1,022,607,143.98
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 149,992,500.00 61,992,500.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5 734,928,478.24 730,727,289.02
อุปกรณ์ส านกังาน-สุทธิ 7 181,252.31 214,008.71

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 885,102,230.55 792,933,797.73
รวมสินทรัพย์ 1,940,071,177.34 1,815,540,941.71

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินรับฝาก 8 979,463,134.46 893,169,266.61
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9 133,885.00 137,615.00

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 979,597,019.46 893,306,881.61

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 30  กันยายน  2563
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ปี  2563 ปี  2562
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 5,803,380.00 5,049,640.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,803,380.00 5,049,640.00
รวมหน้ีสิน 985,400,399.46 898,356,521.61

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 11 780,624,150.00 752,500,080.00
ทุนส ารอง 96,169,992.31 87,154,097.38
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบียบและอ่ืน  ๆ    10 5,027,787.99 3,974,787.99
ก าไรสุทธิประจ าปี 72,848,847.58 73,555,454.73

รวมทุนของสหกรณ์ 954,670,777.88 917,184,420.10
รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 1,940,071,177.34 1,815,540,941.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563

เลขานุการ

(นายประเสริฐ   ตปนียางกูร)
ประธานกรรมการ

(นายประพจน์   สุระมรรคา) 
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บาท % บาท %
รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 65,397,440.25 67.17 68,069,233.64 71.29
ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 117,924.86 0.12 177,311.05 0.19
ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 29,689,024.12 30.50 26,145,317.99 27.38
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้ 1,170,013.70 1.20 797,330.14 0.83
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 984,666.61 1.01 296,402.50 0.31
รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 97,359,069.54 100.00 95,485,595.32 100.00

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 18,628,900.96 19.13 17,143,145.94 17.95
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 18,628,900.96 19.13 17,143,145.94 17.95

หกั   หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมหน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 0.00

รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 78,730,168.58 80.87 78,342,449.38 82.05
บวก  รายไดอ่ื้น

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 20,000.00 0.02 19,700.00 0.02
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 600.00 0.00 0.00 0.00
รายไดเ้บ็ดเตล็ด 2,214.60 0.00 2,349.03 0.00
รวมรายไดอ่ื้น 22,814.60 0.02 22,049.03 0.02

หกั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี
เงินเดือนและค่าจา้ง 3,343,200.00 3.43 2,954,190.00 3.09
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 48,600.00 0.05 53,625.00 0.06
เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,374.00 0.00 1,270.00 0.00
บ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 753,740.00 0.78 561,700.00 0.59
ค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 10,000.00 0.01

 รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี 4,146,914.00 4.26 3,580,785.00 3.75

ปี 2563 ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน   2563



54

บาท % บาท %
ปี 2563 ปี 2562

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคา 72,996.40 0.08 62,186.68 0.07
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 39,282.37 0.04 35,341.66 0.04
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,050.00 0.02 16,050.00 0.02
ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,301.40 0.00 0.00 0.00
ค่าอินเตอร์เน็ต 7,691.16 0.01 7,691.16 0.01
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,675.00 0.00 0.00 0.00
     รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 142,996.33 0.15 121,269.50 0.14

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าเบ้ียประชุม 335,375.00 0.35 334,550.00 0.35
ค่ารับรอง 3,628.00 0.00 7,092.00 0.01
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 71,470.45 0.07 89,065.07 0.09
ค่าวสัดุส านกังาน 30,794.33 0.03 14,461.20 0.02
ค่าไฟฟ้า 54,328.93 0.06 58,841.30 0.06
ค่าโทรศพัท์ 2,288.73 0.00 2,943.57 0.00
ค่าไปรษณีย์ 43,849.90 0.05 0.00 0.00
ค่าตอบแทน 120,610.00 0.12 274,560.00 0.29
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 72,000.00 0.07 72,000.00 0.07
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 58,000.00 0.06 58,000.00 0.06
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 48,778.85 0.05 0.00 0.00
ค่าใชจ่้ายในการประชุมสัมมนา 6,201.00 0.01 1,394.00 0.00
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 711,407.00 0.73 0.00 0.00
ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ 19,778.40 0.02 11,213.70 0.01
ค่าปรับปรุงส านกังาน 10,275.00 0.01 18,402.00 0.02
ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 25,439.68 0.03 164,466.34 0.17

 รวมค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน 1,614,225.27 1.66 1,106,989.18 1.15
 รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5,904,135.60 6.07 4,809,043.68 5.04

ก าไรสุทธิ 72,848,847.58 74.82 73,555,454.73 77.03
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ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 72,848,847.58 73,555,454.73
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 72,996.40 62,186.68
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ (15,018.75 ) (15,549.50 )
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ (7,444,085.81 ) (6,937,326.03 )
ดอกเบ้ียหุ้นกูค้า้งรับ (319,953.43 ) (272,005.48 )
บ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 753,740.00 561,700.00
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 117,730.00 116,560.00
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 72,196.46 89,065.07

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 66,086,452.45 67,160,085.47
สินทรัพยด์ าเนินงาน 

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน (76,126,000.00 ) (73,378,400.00 )
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 76,123,147.75 71,708,134.25
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินการศึกษา (2,932,000.00 ) (3,007,000.00 )
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินการศึกษา 3,227,538.00 2,937,705.50
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (645,986,000.00 ) (732,549,000.00 )
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 675,173,169.19 692,728,724.40
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 244,019.00 2,840,257.50
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (37,949,000.00 ) 0.00
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 5,175,448.00 0.00
เงินสดรับลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 0.00 19,800.00
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 15,549.50 28,730.25
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 6,937,326.03 6,128,477.68
เงินสดรับจากดอกเบ้ียหุ้นกูค้า้งรับ 272,005.48 70,175.34
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (55,571.70 ) (78,268.25 )

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน  2563
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ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

หน้ีสินด าเนินงาน
เงินสดจ่ายประกนัสังคมรอน าส่ง (97,200.00 ) (76,500.00 )
เงินสดรับเงินประกนัสังคมรอน าส่ง 91,800.00 85,500.00
เงินสดจ่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (389,332.12 ) (252,692.99 )
เงินสดรับภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 389,832.12 263,687.99
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่คา้งจ่าย 0.00 (629,668.00 )
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (116,560.00 ) (107,305.00 )

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 70,084,623.70 33,892,444.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซ้ือครุภณัฑ์ (40,240.00 ) (32,000.00 )
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (11,000,000.00 ) (20,000,000.00 )
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั (11,000,000.00 ) (1,000,000.00 )
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นกู้ (66,000,000.00 ) (15,000,000.00 )

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (88,040,240.00 ) (36,032,000.00 )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินรับฝากสมาชิก 280,241,559.84 272,703,277.83
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากสมาชิก (193,947,691.99 ) (239,327,301.56 )
เงินสดจ่ายเงินปันผล (53,822,718.00 ) (51,858,517.36 )
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (6,090,841.80 ) (5,113,077.30 )
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (2,486,000.00 ) (2,260,000.00 )
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ (30,000.00 ) (60,000.00 )
เงินสดรับทุนเรือนหุ้น 42,444,800.00 46,405,300.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (14,320,730.00 ) (20,018,930.00 )
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,057,000.00 ) (886,700.00 )

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)  กิจกรรมจดัหาเงิน 50,931,378.05 (415,948.39 )
เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน 32,975,761.75 (2,555,504.25 )
เงินสด ณ วนัตน้ปี 872,140,185.67 874,695,689.92     
เงินสด ณ วนัส้ินปี 905,115,947.42 872,140,185.67     
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1. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั
- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
- สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ย
จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้ืม

- เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยราคาทุน
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (หมายถึงราคาทุนของตราสารหน้ี
ท่ีไดม้าหรือโอนมาตั้งแต่เร่ิมแรก หักเงินตน้ท่ีจ่ายคืน และบวกหรือหักคา่ตดัจ าหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่าง
ราคาทุนเร่ิมแรกกบัมูลคา่ท่ีตราไว)้

- สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากหุ้นกู ้บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 132,742.47 บาท
(ดอกเบ้ียค  านวณถึงวนัท่ีศาลมีค  าสัง่ให้ฟ้ืนฟูกิจการ)  เน่ืองจาก บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามค าสัง่ศาลลม้ละลายกลาง  ซ่ึงยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บจากหุ้นกู้

- สหกรณ์ตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจดัชั้น
คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544

- สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือตามราคาทุน
- คา่เส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน  ค านวณโดยวิธีเส้นตรง  ในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
- คา่ซ่อมบ ารุง คา่ซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับทรัพยสิ์นรายการยอ่ย ๆ ถือเป็นคา่ใชจ่้ายหักจากรายได้
- เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนทุกประเภท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินสด 0.00 0.00
เงินฝากธนาคาร
           กระแสรายวนั 0.00 1,000.00
          ออมทรัพย์ 54,220,977.44 49,601,380.46

รวม 54,220,977.44 49,602,380.46

3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ประเภทออมทรัพย-์ออมทรัพยพิ์เศษ
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 42,322,934.34 10,135,780.82
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั 20,472,035.64 10,088,658.54
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั 0.00 5,213,365.85

รวม 62,794,969.98 25,437,805.21

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่  30  กนัยายน  2563
………………………………….
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ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ประเภทประจ า
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 254,100,000.00 397,100,000.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 345,000,000.00 285,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพฯ การไฟฟ้านครหลวง จ ากดั 129,000,000.00 50,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ ากดั 60,000,000.00 60,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั 0.00 5,000,000.00

รวม 788,100,000.00 797,100,000.00
รวมเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 850,894,969.98 822,537,805.21

4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย

หุ้นกู ้บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ อาย ุ5 ปี 5,000,000.00 5,000,000.00
หุ้นกู ้บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ อาย ุ7 ปี 10,000,000.00 10,000,000.00
หุ้นกู ้บมจ. การบินไทย อาย ุ5 ปี 5,000,000.00 5,000,000.00
หุ้นกู ้บมจ. ซีพีเอฟ อาย ุ10 ปี 15,000,000.00 15,000,000.00
หุ้นกู ้บมจ. ช.การช่าง อาย ุ5 ปี 15,000,000.00 0.00
หุ้นกู ้บมจ. ซีพีเอฟ อาย ุ7 ปี 5,000,000.00 0.00
หุ้นกู ้บมจ. ซีพีออลล ์อาย ุ4 ปี 9 เดือน 1 วนั 23,000,000.00 0.00
หุ้นกู ้บมจ. ซีพีออลล ์อาย ุ9 ปี 7 เดือน 14 วนั 13,000,000.00 0.00
หุ้นกู ้บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน่ อาย ุ7 ปี 10,000,000.00 0.00

รวม 101,000,000.00 35,000,000.00
เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ราคาทุน ราคาทุน

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 36,592,500.00 25,592,500.00
หุ้น บมจ. สหประกนัชีวิต 400,000.00 400,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 12,000,000.00 1,000,000.00

รวม 48,992,500.00 26,992,500.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว 149,992,500.00 61,992,500.00

หุ้นกู ้บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  5,000,000.00 บาท  โดย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)
ประสบปัญหาขาดทุนมาต่อเน่ือง มีหน้ีสินลน้พน้ตวัท าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และก าลงัเขา้สู่กระบวนการท าแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ตามค าสัง่ศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2563
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5. เงินให้กู้ ยืม                                       ประกอบด้วย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กูย้ืม - ปกติ

ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 14,396,250.00 0.00 14,688,935.75 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 120,510,213.55 706,811,193.74 128,645,258.46 727,863,318.02
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 269,620.00 2,588,609.00 238,277.00 2,863,971.00
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 7,244,876.50 25,528,675.50 0.00 0.00

รวมเงินให้กูย้ืม 142,420,960.05 734,928,478.24 143,572,471.21 730,727,289.02
หัก  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 406,432.75 0.00 406,432.75 0.00
เงินให้กู้ ยืม - สุทธิ 142,014,527.30 734,928,478.24 143,166,038.46 730,727,289.02

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ จ านวน  406,432.75  บาท   เป็นคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 1 ราย
ระหว่างปี ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 เห็นชอบก าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิก ดงัน้ี

1. ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญั เงินกูฉุ้กเฉิน เงินกูพิ้เศษ ให้กบัสมาชิกท่ีมีเงินกูทุ้กคน  จากเดิม 7.50%  ลดเหลือ 7.25% 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 

2. ผอ่นผนัการช าระหน้ี  โดยพกัช าระตน้เงินเป็นเวลา  3 เดือน (ตามความสมคัรใจ) ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน  - สิงหาคม 2563
มีสมาชิกแจง้ความประสงค ์284 ราย   รวมตน้เงินท่ีขอพกัช าระหน้ี  10,937,763.45 บาท

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 59,414.08 76,038.84
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 0.00 106.85
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 7,444,085.81 6,937,219.18
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า อาย ุ5 ปี คา้งรับ 8,712.33 7,986.30
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า อาย ุ7 ปี คา้งรับ 20,383.56 18,684.93
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. การบินไทย อาย ุ5 ปี คา้งรับ 0.00 41,498.63
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. ซีพีเอฟ อาย ุ10 ปี คา้งรับ 203,835.62 203,835.62
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. ช.การช่าง อาย ุ 5 ปี คา้งรับ 61,545.21 0.00
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. ซีพีเอฟ อาย ุ 7 ปี คา้งรับ 19,273.97 0.00
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. ซีพีออลล ์อาย ุ4 ปี 9 เดือน 1 วนั คา้งรับ 3,780.82 0.00
ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บมจ. ซีพีออลล ์อาย ุ9 ปี 7 เดือน 14 วนั คา้งรับ 2,421.92 0.00

รวม 7,823,453.32 7,285,370.35
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7. อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

อุปกรณ์ส านกังาน 787,527.62 929,098.12
หัก  คา่เส่ือมราคาสะสม 606,275.31 715,089.41
อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ 181,252.31 214,008.71

8. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,109,319.69 838,175.41
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 978,353,814.77 892,331,091.20

รวม 979,463,134.46 893,169,266.61

9. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 11,495.00 10,995.00
เงินประกนัสงัคมรอน าส่ง 3,600.00 9,000.00
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชีคา้งจ่าย 58,000.00 58,000.00
คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีหักเงินสมาชิกคา้งจ่าย 59,730.00 58,560.00
เงินรอการตรวจสอบ 1,060.00 1,060.00

รวม 133,885.00 137,615.00

10. ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ ประกอบด้วย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 122,162.12 179,162.12
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,103,217.75 1,093,217.75
ทุนสะสมเพ่ือขยายงาน 2,312,628.72 1,312,628.72
กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 1,489,779.40 1,389,779.40

รวม 5,027,787.99 3,974,787.99

11. จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี  7/2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 เห็นชอบก าหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสมาชิกสามารถหยดุถือหุ้นรายเดือนเป็นระยะ
เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  - สิงหาคม 2563  มีสมาชิกแจง้ความประสงค ์49 ราย จ านวนเงินถือหุ้นท่ีหยดุส่ง 130,200.00 บาท
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
วนัท่ี  28  ตุลาคม  2563   

เรียน    นางชญัญานุช  หงัสวนสั   ผูส้อบบญัชี  

หนังสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงนิ 
1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบ วนัท่ี 6 มกราคม 2563 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัท างบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และมีหนา้ท่ีน าเสนอ
งบการเงินต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การ
แสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ 

1.3 ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบ

การเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผูกพนัเงิน
ฝาก หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกูสิ้นทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุง หรือ
เปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

1.6 ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงไม่มีสาระส าคญั ขอ้สงัเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการ หรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีไม่แกไ้ขไดจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบของหนงัสือรับรองน้ี 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพนัหรือขอ้
ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 
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1.9 สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และอาจ
เกิดข้ึนในภายหนา้ไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนั
ทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนนอกเหนือ
จากท่ีไดแ้สดงหรือเปิดเผยไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่
ปรากฏขอ้เท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การให้ข้อมูล
ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
2.1 บนัทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบัญชี และขอ้มูลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพ่ือวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จ าเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่จ ากดั 
2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีก ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลต่อ
การแสดงงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอย่าง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต หรือสงสัยว่าจะทุจริตท่ีสหกรณ์
ทราบและท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีมีบทบาท
ส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วนัท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือ
แจง้จากหน่วยราชการ เช่น การแจง้ขอ้บกพร่อง หรือขอ้สงัเกต ดา้นบริหาร ดา้นการปฏิบติัการ หรือดา้นการเงินการบญัชี 
หรือ อนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืน หรือขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียก
ชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซ่ึงควรจะไดน้ ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายประเสริฐ  ตปนียางกรู) 
ประธานกรรมการ 

(นางพรพิมล  พงษบ์ริบูรณ์) 
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
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ผลการดำเนินงานในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 72 ,848,847.58 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 27 ดังนี้  

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % 
กำไรสุทธิประจำปี 72,848,847.58 100.00 73,555,454.73 100.00 
1. ทุนสำรอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)  7,285,000.00 10.00  9,015,894.93 12.26 
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

(ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท)
 30,000.00 0.04  30,000.00 0.04 

3. เงินปันผลตามหุ้นท่ีชำระแล้ว
(ปี 2563 ร้อยละ 7 , ปี 2562 ร้อยละ 7.4)

 53,072,439.00 72.85  53,822,718.00 73.17 

4. เงินเฉลี่ยคืน ของดอกเบ้ียเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์
(ปี 2563 ร้อยละ 10 , ปี 2562 ร้อยละ 9)

 6,483,155.00 8.90  6,090,841.80 8.28 

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)

 2,465,000.00 3.38  2,486,000.00 3.38 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์)

 2,213,253.58 3.04  10,000.00 0.01 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)  1,200,000.00 1.65  1,000,000.00 1.36 
8. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน  100,000.00 0.14  100,000.00 0.14 
9. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์  1,000,000.00 1.36 

สรุปผลการจัดสรรกำไรสุทธิ 
ปี 2563 ปี 2562 

จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % 
1. ส่วนท่ีกลับมาเป็นของสมาชิก 59,555,594.00 81.75  59,913,559.80 81.45 
2. ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 10,798,253.58 14.83  11,125,894.93 15.13 
3. ส่วนท่ีเป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 2,465,000.00 3.38  2,486,000.00 3.38 
4. ส่วนท่ีเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.04  30,000.00 0.04 

หมายเหตุ : ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 28 วรรค 3 “กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 27 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือ
ตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองท้ังส้ิน” 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

ระเ บียบวาระ ท่ี



65

แผนงานประจำปี 2564 

1. การบริหารงานสหกรณ์
สหกรณ์ฯ จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมของสมาชิกตามหลักสหกรณ์ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยรวมและความมั่นคงของสหกรณ์เป็นสำคัญ  

และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
สมาชิกในการทำธุรกรรมและติดต่อส่ือสารกับสหกรณ์  

2. การส่งเสริมการออม
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพื ่อความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก โดยให้บริการรับฝากเงินและให้

ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์  
3. การให้เงินกู้แก่สมาขิก
ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกที ่มีความเดือดร้อนทางการเงิน โดยพิจารณาให้เงินกู้ตามความจำเป็นและ

ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด 
4. การลงทุนภายนอก
พิจารณานำเงินไปลงทุนภายนอกตามที ่กฎหมายกำหนด บริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  
5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก
จัดให้มีสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

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

งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 พิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
ดำเนินการจึงเห็นควรเสนอให้งบประมาณรายจ่ายนี้สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ เพื่อให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เนื่องจากถ้างบประมาณรายจ่ายไม่สามารถถัวจ่ายได้ สหกรณ์
จะต้องทำการเรียกประชุมวิสามัญเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

และเมื่อสิ ้นปีทางบัญชีแล้ว หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อของบประมาณ
ประจำปี 2565 ระหว่างนี้ขออนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจำปี 2564 เป็นกรอบงบประมาณประจำปี 2565 เป็น
การช่ัวคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  

ระเ บียบวาระ ท่ี
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แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 

รายจ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

เหตุผลความจำเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบฯ 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 3,343,200.00 3,343,200.00 3,593,040.00 - เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 6 คน 

2. ค่าล่วงเวลา 0.00 0.00 30,000.00 - ค่าทำงานล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
3. เงินสำรองบำเหน็จ 753,740.00 753,740.00 679,470.00 - สำรองบำเหน็จไว้จ่ายเมื่อเจ้าหน้าท่ีออกจากงาน 

4. ค่าเบี้ยประชุม 398,000.00 335,375.00 350,000.00 - คณะกรรมการดำเนินการ (ประธาน 1,250 บาท, 
กรรมการ/ผู้ตรวจฯ/ที่ปรึกษา 1,000 บาท  
- คณะอนุกรรมการ, คณะกรรมการอื่น  
(ประธาน 625 บาท, กรรมการ/ที่ปรึกษา 500 บาท) 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานสหกรณ์

0.00 0.00 40,000.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คณะกรรมการและผู้จัดการ 
400 บาท/วัน , เจ้าหน้าท่ี 300 บาท/วัน 
- ค่าเช่าท่ีพัก ไม่เกินวันละ 1,600 บาท/คน 
- ค่าพาหนะ โดยประหยัดตามจริง กรณีเดินทาง
ด้วยยานพาหนะส่วนตัวเบิกได้กิโลเมตรละ 4 บาท 

6. ค่าวัสดุสำนักงาน 40,000.00 30,794.33 40,000.00 - ค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน 

7. ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนา 100,000.00 6,201.00 50,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาของบุคลากร 

8. ค่ารับรอง 15,000.00 3,628.00 15,000.00 - ค่ารับรองในการประชุมและผู้มาติดต่อสหกรณ์ 
9. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00 71,470.45 100,000.00 - ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

10. ค่าตอบแทน
(ปี63รวมค่าตอบแทนผู้ตรวจกิจการ) 

300,000.00 192,610.00 150,000.00 - ค่าตอบแทนหน่วยงานที่หักเงินส่งสหกรณ์ และ 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ 

11. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ

0.00 0.00 72,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์

12. ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี

750,000.00 711,407.00 1,100,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ
ค่าตอบแทนพิเศษสมาชิกที่มาประชุมคนละ 500 บ. 

13. ค่าสาธารณูปโภค 120,000.00 64,308.82 100,000.00 - ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

14. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 50,000.00 39,282.37 50,000.00 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากบรษิัทเอกชน 

15. ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม 40,000.00 20,351.40 40,000.00 - ค่าบริการบำรงุรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
16. ค่าพัฒนาโปรแกรมสหกรณ ์ 100,000.00 2,675.00 100,000.00 - ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ ์
17. ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 58,000.00 58,000.00 58,000.00 - ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
18. ค่าปรับปรุงสำนักงาน 100,000.00 10,275.00 500,000.00 - ค่าปรับปรงุสำนักงานและค่าซ่อมบำรุงลิฟต์ 
19. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 40,000.00 19,778.40 40,000.00 - ค่าจัดทำเว็บไซด์ สื่อสารสนเทศ และค่าใช้จ่าย 

  ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ 
20. ค่าไปรษณีย์ 50,000.00 43,849.90 50,000.00 - ค่าไปรษณีย์จัดส่งเอกสาร 

21. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 80,000.00 48,778.85 60,000.00 - ค่าโอนเงิน/ค่าธรรมเนียมอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บ 

22. เงินสมทบประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน

60,000.00 49,974.00 60,000.00 - เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบ 
  กองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างตามกฎหมาย 
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รายจ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

เหตุผลความจำเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบฯ 

23. ค่ารักษาพยาบาล
เจ้าหน้าท่ี

60,000.00 0.00 69,000.00 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีในส่วนที่เบิกประกัน
สังคมไมไ่ด้ คนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

- ค่าตรวจสุขภาพ คนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อปี
24. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 100,000.00 72,996.40 80,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน
25. ค่าใช้จ่ายทั่วไป 102,060.00 25,439.68 123,490.00 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  นอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น

รวม 6,760,000.00 5,904,135.60 7,550,000.00 

ครุภัณฑ์ จำนวน มูลค่าต่อหน่วย เป็นเงิน 
1. เก้าอีส้ำหรับให้บริการสมาชิก  (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) 2     2,500.00     5,000.00 

2. ตู้เอกสาร 1     2,500.00     2,500.00 

3. โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่น่ัง พร้อมเก้าอ้ี * 1   60,000.00   60,000.00 

4. โต๊ะทำงาน ประธานและเจ้าหน้าท่ี * 7   13,500.00   94,500.00 
5. เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ท่ีน่ัง * 3     8,000.00   24,000.00 
6. เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU พร้อมค่าติดต้ัง * 4   62,500.00  250,000.00 
7. เครื่องเสียงห้องประชุม * 1 170,000.00 170,000.00 
(* รายการที่ 3 – 7 สำหรับกรณีที่ต้องย้ายห้องสำนักงานใหม่) 

รวมเป็นเงิน 606,000.00 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

ประมาณการ รับ/จ่าย จริง ประมาณการ % 
รายรับ 
  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 66,600,000.00 65,397,440.25 62,400,000.00  67.61% 
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 26,000,000.00 29,806,948.98  24,000,000.00  26.00% 
  ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและรายได้อื่น 2,160,000.00 2,177,494.91  5,900,000.00  6.39% 

รวมรายรับ 94,760,000.00 97,381,884.14  92,300,000.00 100.00% 
รายจ่าย 
  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 18,000,000.00 18,628,900.96  19,550,000.00  21.18% 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,760,000.00 5,904,135.60  7,550,000.00   8.18% 

รวมรายจ่าย 24,760,000.00 24,533,036.56  27,100,000.00  29.36% 
ประมาณการกำไรสุทธ ิ 70,000,000.00 72,848,847.58  65,200,000.00  70.64% 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 “วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การ
ดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” และเมื่อปีงบประมาณ 2563 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2563 ในวงเงิน 
200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 

ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือ
การค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7.2.2 (1) กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ 
แยกตามประเภทของสหกรณ์ สำหรับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ 

ดังนั้น เพื่อป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2564 ในวงเงิน 200 
ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

ระเ บียบวาระ ท่ี
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ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นได้ตาม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด” ซึ่งประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อ
กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  ข้อ 3 และข้อ 4 กำหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร เป็นผู้

สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบ้ีย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(6) หุ้นกู้ท่ีมีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A-
ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื ่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่
ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และต้องผ่านการ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าวข้างต้นและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด สามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) ได้ ทั้งนี้
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

ระเ บียบวาระ ท่ี

2563____

* ดูรายละเอียดในประกาศฯ พ.ศ. 2563 *
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 “การตรวจสอบบัญชี 
บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั ้ง” และประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
กำหนดให้สหกรณ์ที่มีทุนตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป และมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตาม
เกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดนั้น 

สำหรับปีนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
ลำดับท่ี 1  นางชัญญานุช หังสวนัส  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  58,000  บาท 
ลำดับท่ี 2  นางวราพร แพสถิตถาวร ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  65,000  บาท 

ผู้สอบบัญชีทั ้งสองราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการเสนอบริการ 
สอบบัญชีสหกรณ ์

ลำดับที ่1 
นางชัญญานุช หังสวนัส 

ลำดับที ่2 
นางวราพร แพสถิตถาวร 

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
- จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ

- จำนวนผู้ช่วย

- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วัน

- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 คน

- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วัน

- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 คน
2. การรายงานผลการตรวจสอบ - รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี

- รายงานการสอบบัญชีประจำปี 
ตามระเบียบกรมตรวจฯ กำหนด
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร
- ยินดีร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการตามทีส่หกรณ์ร้องขอ

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี 
ตามระเบียบกรมตรวจฯ กำหนด
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร
- ยินดีร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการตามทีส่หกรณ์ร้องขอ

3. ประสบการณ์  - เป็นข้าราชการบำนาญกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และเป็นผูส้อบบัญชี
ของทางราชการเป็นเวลา 30 ปี
- เป็นผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ ผา่นการอบรมผูส้อบบัญชี
ภาคเอกชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

- เป็นข้าราชการบำนาญกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และเป็นผูส้อบบัญชี
ของทางราชการเป็นเวลา 43 ปี
- เป็นผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ ผา่นการอบรมผูส้อบบัญชี
ภาคเอกชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ระเ บียบวาระ ท่ี
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รายละเอียดการเสนอบริการ 
สอบบัญชีสหกรณ ์

ลำดับที ่1 
นางชัญญานุช หังสวนัส 

ลำดับที ่2 
นางวราพร แพสถิตถาวร 

3. ประสบการณ์ (ต่อ) - ปี 2563 รับงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรพัย์รวม 14 แห่ง เช่น
สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สอ.กรมสรรพาวุธทหารบก
สอ.เครือสมิติเวช

ฯลฯ 

- ปี 2563 รับงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรพัย์รวม 10 แห่ง เช่น
สอ.กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
สอ.บางกอกกลา๊ส
สอ.กระทรวงการคลัง

ฯลฯ 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
(ปี 2563 ค่าสอบบัญชี 58,000 บาท)

58,000 บาท 65,000 บาท 

คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ลำดับท่ี 1 
นางชัญญานุช หังสวนัส เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 และเลือกผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 2 นางวราพร 
แพสถิตถาวร เป็นผู้สอบบัญชีสำรองไว้ ในกรณีท่ีมีผู้สอบบัญชีลำดับท่ี 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 78 กำหนดว่า “ให้ท่ีประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติ
บุคคล ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าท่ีประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้”  

และข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 79 กำหนดว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ” 

สำหรับปีนี้ มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย 
ได้แก่ นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาทต่อปี ข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้  

ข้อมูลผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
นางสาวปิยะนุช รอดสงค์  (สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 04379) 

ประวัติการศึกษา  
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 
- พ.ศ.2548-2550   พนักงานราชการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีท่ี 10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- พ.ศ.2550-2553   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.2553-2554   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
- พ.ศ.2554-2555   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- พ.ศ.2555-2559   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชีและบริหารงบประมาณ สำนักบริหารกลาง
- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มการเงินและบัญชี กองกลาง

   สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

- หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- หลักสูตร ผู้สอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
- หลักสูตร ก้าวทันการตรวจสอบกิจการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงานด้านครูบัญชี
- ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้ังแต่ พ.ค. 2559–ก.ย. 2563

ระเ บียบวาระ ท่ี
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ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งใน
เรื่องต่อไปนี้ 
 1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ว่าเหมาะสมและเพียงพอสำหรับ
การดำเนินงาน  และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเส่ียง แล้วพิจารณากำหนดขอบเขตและ
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 
 2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น การให้สินเช่ือ การรับฝากเงิน เป็นต้น 
 3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 4. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ  เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุง
แผนงาน นโยบาย ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 5. จัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรื่อง ท่ีตรวจสอบตาม 1 – 4 
 6. รายงานผลการตรวจสอบกิจการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน และเข้าร่วม
ประชุมใหญ่เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการ ท่ีนำเสนอต่อท่ีประชุมนั้น ๆ 
ระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
 1. เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ต่อท่ีประชุม
ทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบกิจการ 
 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน/ประจำปีเป็นไปตามคำแนะนำที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด 
การให้บริการอื่น ๆ 
 การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงาน ภาษีอากร และการควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นต้น 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสอบกิจการ 
 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ จำนวน 72,000.00 บาท 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 และกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ  

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 53 กำหนดให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  

และข้อ 55 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสอง
ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 (ปี 2563) จำนวน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 
• กรรมการท่ียังไม่ครบวาระ 2 ปี คงอยู่ในตำแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายประสงค์ นรจิตร์  วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
2. นางสาวนันทนี สุขลาภ  วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
3. นางวรรณา เพชรพีระพงษ์ วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
4. นายสมนึก มั่นในบุญธรรม วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
5. นายณรงค์ บัวบาน  วาระท่ี 2  ปีท่ี 1 
6. นางศิตา ดอนชมไพร วาระท่ี 2  ปีท่ี 1 
7. นายวิชิต รอดสุทธิ  วาระท่ี 2  ปีท่ี 1 

• กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 1 ปีที่ 2) แต่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้อีก
1 วาระ จำนวน 6 คน ดังนี้  

1. นางสุทธินีย์ พู่ผกา 
2. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสด์ิ 
3. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง
4. นายประพจน์ สุระมรรคา 
5. นางเปมิกา กิตติบดีสกุล 
6. นางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา  

• ประธานกรรมการและกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระท่ี 2 ปีท่ี 2) แต่ไม่สามารถ
ลงสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระ 4 ปี จำนวน 2 คน ดังนี้  

1. ดร.ประเสริฐ   ตปนียางกูร ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  ชมรุ่ง  กรรมการ 

ระเ บียบวาระ ท่ี
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ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 36 เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 35 ท่ีพ้น
จากตำแหน่ง จำนวน 8 คน โดยสหกรณ์ได้มีประกาศท่ี 18/2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานท่ี และคุณสมบัติของ
ผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564 กำหนดวันสมัครรับ
การสรรหาผู้แทนกลุ่มระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 และจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันท่ี 
28 ตุลาคม 2563   

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 จำนวน 11 คน มีดังนี้ 
หมายเลข 1 นางสาวฟองนวล ใจพิแสง 
หมายเลข 2 นางสาวศิริพรรณ หมื่นสังข์ 
หมายเลข 3 นางสุทธินีย์ พู่ผกา 
หมายเลข 4 นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี 
หมายเลข 5 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสด์ิ 
หมายเลข 6 นางเปมิกา กิตติบดีสกุล 
หมายเลข 7 นายไพศาล ศรประสิทธิ์ 
หมายเลข 8 นายจตุพันธุ์ ใสสีสูบ 
หมายเลข 9 นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี 
หมายเลข 10 นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู
หมายเลข 11 นายสหวัฒน์  โสภา 

คณะกรรมการดำเนินการได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยการลงคะแนนของสมาชิกในวันพุธ
ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ มีสมาชิกมาลงคะแนนท้ังส้ินจำนวน ............. คน จากสมาชิกผู้สิทธิท้ังหมดจำนวน ............. คน 
สรุปผลการเลือกตั้งได้ผู้สมัครท่ีมีคะแนนสูงสุดจำนวน 8 คน เพื่อเสนอช่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ................................................................................
2. ................................................................................
3. ................................................................................
4. ................................................................................
5. ................................................................................
6. ................................................................................
7. ................................................................................
8. ................................................................................

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 



78

เนื่องจาก ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2563 ดำรงตำแหน่ง
ครบ 2 วาระ 4 ปี จึงพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่จึงต้องเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการ ชุดท่ี 36 ประจำปี 2564 ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วยวิธีการ
สรรหาและจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ 12. ให้คณะอนุกรรมการสรรหา เสนอรายช่ือผู้ได้รับการเลือกตั้งต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือก
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 13. การเลือกประธานคณะกรรมการดำเนินการ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อผู้จะรับเลือกตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการดำเนินการ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้ท่ีถูกเสนอช่ือต้องยืนยันความสมัครใจลงรับเลือก
เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ การเลือกใช้วิธียกมือโหวตในที่ประชุมผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกเป็น
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

ผูไ้ด้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564 ดังนี้ 

1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

ระเ บียบวาระ ท่ี
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...................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เลิกประชุม  เวลา ..................... น. 

ระเ บียบวาระ ท่ี
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สมาชิก สมาชิกสมทบ 

คุณสมบัติของสมาชิก 
1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3) ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ หรือ
     ข. เป็นข้าราชการบำเหน็จบำนาญตามกฎหมาย ท่ี
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
     ค. เป ็นพน ักงานสถาบ ันอ ิสระ ในกำก ับของ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 
     ง. เป็นลูกจ้างประจำที่จ้างโดยใช้เงินกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล
ทราย พ.ศ. 2527 
4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
1) เป็นผู ้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
ศรัทธาในระบบสหกรณ์
2) เป็นพนักงานราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม
ท่ีบรรลุนิติภาวะ
3) เป็นผู้มีความพฤติดีงาม
4) เป็นผู้ที ่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำส่ังของสหกรณ์
5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

การสมัครเป็นสมาชิก 
- ต้องยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6
คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ
กว่าระดับ 6 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ 
- ต้องยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด โดยต้องมี
สมาชิกของสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
1) สมัครครั้งแรก ค่าธรรมเนียม 100 บาท
2) กรณีลาออกแล้วมาสมัครใหม่ ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
1) ค่าธรรมเนียม 20 บาท

การถือหุ้น 
- สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือน
แรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามท่ีกำหนดในระเบียบสหกรณ์ฯ
โดยวิธีหักจ่ายเงินได้รายเดือน

การถือหุ้น 
- สมาชิกสมทบทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่
เดือนแรกที ่เข้าเป็นสมาชิกตามที ่กำหนดในระเบียบ
สหกรณ์ฯ โดยวิธีหักจ่ายเงินได้รายเดือน

/สิทธิของสมาชิก ... 
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สมาชิก สมาชิกสมทบ 

สิทธิของสมาชิก 
1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออก
เสียงลงคะแนน 
2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ ์

สิทธิของสมาชิกสมทบ 
1) ฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์ 
2) กู ้เง ินได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ ้นหรือเง ินฝากของ
สหกรณ์  
3) สวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบสหกรณ์ 
 
 
 

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
1) นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
3) รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 

หน้าที่ของสมาชิก 
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และ
คำส่ังของสหกรณ์ 
2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์
เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   พัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

หน้าที่ของสมาชิก 
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และ
คำส่ังของสหกรณ์ 
2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์
เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   พัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
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       สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีสิทธิได้รับสวัสดิการสมาชิกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
สวัสดิการ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
    

- เป็นสมาชิกต่ำกว่า 5 ปี  รับเงินสงเคราะห์ 15,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป    รับเงินสงเคราะห์ 27,500 บาท 
- เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป  รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท 
(จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ท่ีสมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์) 

 เงินสงเคราะห์กรณีบิดามารดา คู่สมรส 
   หรือบุตรสมาชิกเสียชีวิต 

สมาชิกจะได้รับเงินสงเคราะห์ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ดังนี้ 
- ค่าทำบุญ เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าพวงหรีดเคารพศพ เป็นเงิน 1,000 บาท 
(สมาชิกสามารถใช้สิทธิได้ภายในรอบปีบัญชีสหกรณ์) 

 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเข้ารับการ
รักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน 

- ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- ต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลว่าเป็นคนไข้ใน 
- ได้รับเงินสวัสดิการ เป็นเงิน 1,000 บาท 
(สมาชิกสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ต่อรอบปีบัญชีสหกรณ์) 

 สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส - สมาชิกจะได้รับสวัสดิการรายละ 2,000 บาท (เพียงครั้งเดียว) 
- ต้องเป็นการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกเท่านั้น 
(ยื ่นคำขอรับเงินสวัสดิการภายใน 60 วันนับแต่วันจดทะเบียน
สมรส) 

 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
 

- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เปิดรับสมัคร
ขอรับทุนประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี 
- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครขอรับ
ทุนประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
* จำนวนทุนการศึกษา เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ  
   ติดตามประกาศการรับสมัคร ได้ท่ี www.coopindustry.com  
   และทาง LINE @coopindustry 
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เงินรางวัลมอบให้แก่สมาชิก รวมเงินรางวัลจำนวน 164 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ ้น 175,000 บาท โดย
แบ่งกลุ่มสมาชิกท่ีมีสิทธิรับรางวัลเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1  สมาชิกท้ังหมดของสหกรณ์ จำนวน 75 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวมเงินรางวัล 75,000 
บาท จ่ายเงินรางวัลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกผู้ได้รับรางวัล  

กลุ่มที่ 2  สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและต้องอยู่ในห้องประชุมขณะจับรางวัล เนื่องจากจ่ายเงิน
รางวัลในห้องประชุม จำนวน 89 รางวัล รวมเงินรางวัล 100,000 บาท ประกอบด้วย  

- รางวัลละ  5,000  บาท   จำนวน 1  รางวัล  เป็นเงิน 5,000  บาท
- รางวัลละ  3,000  บาท   จำนวน 2  รางวัล  เป็นเงิน 6,000  บาท
- รางวัลละ  2,000  บาท   จำนวน 3  รางวัล  เป็นเงิน 6,000  บาท
- รางวัลละ  1,000  บาท   จำนวน 83  รางวัล  เป็นเงิน  83,000  บาท

เงินรางวัลมอบให้แก่สมาชิก  

จับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

 บรกิารรับฝากเงินจากสมาชิก 

1. เงินฝากออมทรัพย์ เง่ือนไขการฝาก-ถอน ดังนี้
การเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท และฝากเพิ่ม
     เมื่อใดก็ได้ โดยฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท   
ถอนเงินได้ตลอด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เง่ือนไขการฝาก-ถอน ดังนี้
การเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และฝากเพิ่ม
     เมื่อใดก็ได้ โดยฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ1 ครั้ง 
     ถ้าเกินกว่า 1 ครั้ง ต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 ของจำนวน 
     เงินท่ีถอน แต่ไม่เกิน 500 บาท  

 การถอนเงินฝากทุกครั้ง ต้องนำสมุดเงินฝากมาด้วย 
      พร้อมเขียนใบถอนเงินฝากตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
กรณีสมุดเงินฝากหาย ทำสมุดใหม ่25 บาท 
ถอนเงินต้ังแต่ 100,000 บาทข้ึนไป โทรแจ้งจำนวนเงิน 
     ท่ีต้องการถอนล่วงหน้า 1 วัน  โทร. 02-202 3252 
รับฝาก-ถอนเงิน ทุกวันทำการ เวลา 9.00 - 15.00 น. 

“ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท” 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก % ต่อปี 
 เงินฝากออมทรัพย์ 1.50 
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.75 

(ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป) 



84

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 
ที่ 8/2563 

เร่ือง โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563 
...................................................................................... 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 (5) และจาก
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ในคราวการประชมุ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันท่ียื่นคำขอกู้ 
2.2 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการส่งชำระหนี้เงินกู้ประเภทอื่น เว้นแต่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน

90% ของหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันท่ียื่นคำขอกู้ 
    2.3 สมาชิกมีสิทธิกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันท่ียื่นคำขอกู้ 
3. อัตราดอกเบี้ย 5.00 % ต่อปี
4. การผ่อนชำระ

4.1 ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 360 งวด (30 ปี)
4.2 ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)

5. เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
5.1 แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดได้ท่ี www.coopindustry.com
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
5.3 สลิปเงินเดือนล่าสุด
5.4 สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร ชื่อของผู้กู้

6. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้  ผู้จัดการสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
และสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน 

7. กรณีมีปัญหาในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
8. ให้ย่ืนกู้ได้ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 

(ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร) 
ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 



บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

3. เงินกู้พิเศษ

  
ผู้กู้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

(อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี) 
สิทธิการกู ้

ระยะ 
เวลา 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

หมายเหตุ 

1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน 
ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ 
มีหนี้กับสหกรณ์ 

- กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน
- กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน

12 งวด 
12 งวด 

7.25% 
7.25% 

มีเฉลี่ยคืน 
มีเฉลี่ยคืน 

1.2 เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา 
ระดับต่่ากวา่ปริญญาตร ี

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

ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท 

- กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท

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

- กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

12 งวด 

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

12 งวด 

4.00% 
(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 
............................................................................................................................. ..

4.00% 
(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 

<< ยื่นกู้ตามช่วงเวลา >> 

 วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 
 วันที่ 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................................................................................................... 

 วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 
 วันที่ 1 ส.ค. – 31 ส.ค. 

  

อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิก สิทธิการกู ้
ผู้ค้้า 

ประกัน 
ระยะเวลา 

ไม่เกิน 
เงินได้คงเหลือ 
ไม่น้อยกว่า 

1 – 3 ปี - 6 เดือนขึ้นไป  ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน 1 คน 60 งวด ร้อยละ 15 

3 ปีขึ้นไป - 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
- 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
- 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี
- 7 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
- 10 ปีขึ้นไป

 30 เท่า ไม่เกิน   400,000 บาท 
 40 เท่า ไม่เกิน   900,000 บาท 
 45 เท่า ไม่เกิน 1,200,000 บาท 
 55 เท่า ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 60 เท่า ไม่เกิน 1,800,000 บาท 
 70 เท่า ไม่เกิน 2,500,000 บาท 

1 คน 
2 คน 
2 คน 
3 คน 
3 คน 
4 คน 

150 งวด 
นับถึงวนั 

เกษียณอายุ 
ราชการ 

(ยกเว้นตามเงื่อนไข)

ร้อยละ 10 

กู้สามัญหุ้น - 6 เดือนขึ้นไป  ไม่เกินค่าหุ้นของสมาชิก หุ้น 150 งวด ร้อยละ 10 
 (* ผู้กู้สามัญ ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป ท่าฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือท่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ)

ผู้กู้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ใช้หลักประกันเป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์อื่นที่ก้าหนดในระเบยีบ 

ระยะเวลา 
ไม่เกิน 

หมายเหตุ 

3.1 กู้พิเศษเพื่อการเคหะ ซื้อที่ดิน 
     (อายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

- กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน
(ไม่มีหนี้อ่ืนกับสหกรณ์ ยกเว้นฉุกเฉิน)

240 งวด ดอกเบี้ย 7.25% 
(มีเฉลี่ยคืน)

3.2 กู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      (กู้พิเศษหุ้น) 

- กู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นของสมาชิก
(ไม่มีหนี้อื่น ยกเว้นฉุกเฉินซึ่งรวมกันไม่เกิน90%ของหุ้น)

360 งวด ดอกเบี้ย 5.00% 
(มีเฉลี่ยคืน)

 

พนักงานราชการ กู้ เงินได้ ไ ม่ เกิน 90% ของค่าหุ้น >>  สอบถามโทร 02-202 3252 

2. เงินกู้สามัญ >> อัตราดอกเบีย้ 7.25 % (เฉล่ียคืน ปี 2562 = 10%)

1. เงินกู้ฉุกเฉิน
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป






