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 ปี 2564 โควิด-19 ยังคงระบาดและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ที่มีรายได้รวมของ
ครอบครัวลดลง สหกรณ์จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิกผู้กู้ และออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก
ให้สามารถขอผ่อนผันการช าระหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และแน่นอนว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งเป็นรายได้หลกั
ของสหกรณ์ จะส่งผลกระทบท าให้ผลประกอบการลดลง แต่สหกรณ์ได้ เร่งหาประโยชน์ด้านอ่ืนมาทดแทน โดยน าเงินส่วนที่
เหลือจากการให้สมาชิกกู้ไปลงทุนภายนอกตามกรอบที่กฎหมายก าหนด เช่น การฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
ประกอบกับการหาช่องทางการลงทุนในหุ้นกู้เพิ่มข้ึน ท าให้รายได้รวมในปีนี้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ 
 ด้านการให้บริการสมาชิกภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 สหกรณ์ได้เน้นการฝาก-ถอนเงินโดยการโอนเงินผ่านบญัชี
ธนาคารแทนการรับ-จ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการรับบริการเป็นเงินสด อย่างไรก็ดี เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ สหกรณ์ได้จัดหาระบบโปรแกรมใหม่ที่จะสามารถอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกผ่านระบบออนไลน์ให้
มากขึ้น โดยจะเริ่มพัฒนาระบบโปรแกรมในปีงบประมาณหน้า นอกจากนี้ ยังได้ตระเตรียมการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องแก้ไขข้อบังคับโดยขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกในปีนี้ก่อน จึงจะ
ด าเนินการได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
 ส าหรับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์กระท าการทุจริตในหน้าที่ เป็นความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่
สหกรณ์ ท าให้กระทบต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นของสมาชิก ซึ่งเมื่อคณะกรรมการด าเนินการทราบว่ามีการทุจริตก็ไม่ได้ 
นิ่งนอนใจ เร่งด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและแจ้งความด าเนินคดีตามกระบวนการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของกฎหมาย
ในการลงโทษและเรียกคืนเงิน ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการท างานให้รัดกุมยิ่งขึ้น  พร้อมเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้มากข้ึนด้วย  
 และแม้จะผ่านเหตุการณ์ที่ค่อนข้างยากล าบาก แต่ขอให้สมาชิกเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการด าเนินการทุกคนยังคง 
มีความมุ่งมั่นในการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาประโยชน์โดยรวมของสมาชิก และเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
   

(นายประสงค์  นรจิตร์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 
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            กรำฟแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 10 ปี   
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รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไรสุทธิ ย้อนหลัง 5 ปี

เงินฝากธนาคาร, 
55.96 ลบ., 2.84%

เงินลงทนุ, 
305.74 ลบ., 15.51%

เงินใหส้มาชิกกู,้
847.04 ลบ., 42.97% เงินฝากสหกรณอ่ื์น, 

756.08 ลบ., 38.35%

สินทรพัยอ่ื่น, 
6.52 ลบ., 0.33%

เงินรบัฝาก, 
985.45 ลบ., 49.99%

หนีส้ินอ่ืน, 
5.42 ลบ., 0.27% ทนุเรอืนหุน้, 

802.65 ลบ., 40.72%

ทนุส  ารองและทนุสะสม, 
110.95 ลบ., 5.63%

ก าไรสทุธิประจ าปี, 
66.87 ลบ., 3.39%

➢➢  สินทรัพย์รวม  ณ 30  กันยำยน 2564  ( 1 ,971 .34  ล้ำนบำท)  

 

➢➢  ทุนด ำเนินงำน  ณ 30 กันยำยน 2564   ( 1 ,971 .34  ล้ำนบำท)  

 

หน่วย : ลา้นบาท (ลบ.) 

หน่วย : ลา้นบาท (ลบ.) 

ปีบัญชี 

ลา้นบาท 
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ที่  สอ.อก. 41/2565 
18  พฤศจิกายน  2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี 2564 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีก าหนดการประชุม ดังนี้ 

เวลา 09.00 – 14.00 น.  สมาชกิลงทะเบียน และลงคะแนนเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 
เวลา 13.30 น.          เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2563 
ระเบียบวาระที่  3  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  4  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  5  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
ระเบียบวาระที่  8  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง คา่พาหนะ และค่าเช่าที่พัก ส าหรับผู้ไปปฏิบตังิานสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่  9  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2565 
ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศ ค.พ.ช. 
ระเบียบวาระที่ 11  พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชสีหกรณ์ ประจ าปี 2565 
ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
ระเบียบวาระที่ 13  พิจารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 
ระเบียบวาระที่ 14  พิจารณาเลอืกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 37 
ระเบียบวาระที่ 15  พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่ 16  พิจารณาระเบียบฯ วา่ด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
ระเบียบวาระที่ 17  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พร้อมทั้งใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หวังว่าท่านสมาชิกทั้งหลาย
คงให้ความร่วมมือเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ ด าเนินไปด้วยดีและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

(นางประสงค์  นรจิตร์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด
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 ประธานกรรมการ 

 1. ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และ
พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันนี้ 

 2. ขอแนะนำรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
• คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564 และที่ปรึกษาสหกรณ์ 
• เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

 -  นางวิวาห์พร   ลักษณะโภคิน   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 -  .................................  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

• เจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 -  ..............................................................................................................  

• ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 -  นางชัญญานุช  หังสวนัส 

• ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 -  นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 11  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
เมื ่อว ันพุธที ่  23 ธ ันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมภูม ิบดินทร์ ช ั ้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบ ัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นั้น 
 สหกรณ์ได้มีหนังสือที่ สอ.อก.152/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์และไลน์ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใดให้
แจ้งสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
รายงานการประชุม จึงถือว่าสมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แล้ว 
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 22  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

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

ผู้มาประชุม     สมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม 1,666 คน ประกอบด้วยสมาชิก 1,610 คน และสมาชิกสมทบ 56 คน  
       (จำนวนสมาชิกทั้งหมด 3,577 คน ประกอบด้วยสมาชิก 3,441 คน และสมาชิกสมทบ 136 คน)  

กรรมการผู้มาประชุม  
 1.  ดร.ประเสริฐ    ตปนียางกูร  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสุทธินีย์  พู่ผกา   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 3.  นายประสงค์  นรจิตร์   รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
 4.  นายณรงค์  บัวบาน   กรรมการ 
 5.  นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   กรรมการ 
 6.  นางศิตา  ดอนชมไพร  กรรมการ 
 7.  นางกาญจนา ชมรุ่ง   กรรมการ 
 8.  นางสาวนันทนี สุขลาภ   กรรมการ 
 9.  นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  กรรมการ  
10.  นายวิชิต  รอดสุทธิ   กรรมการ 
11.  นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์  กรรมการและเหรัญญิก 
12.  นางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
13.  นายประพจน์ สุระมรรคา  กรรมการและเลขานุการ 

 14.  นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 3  (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นางวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

        2.  นางสาววิมลสิริ  พัชราพงศ์                 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  3.  นางชัญญานุช หังสวนัส   ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  4.  นางสาวปิยะนุช   รอดสงค์   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  5.  นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้จัดการสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ข้อ 50. แล้ว   
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 เข้ามาบริหารกิจการของสหกรณ์ 
และให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันนี้  
 2. ขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ 
 3. ขอแนะนำรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
  -  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 และที่ปรึกษาสหกรณ ์
  -  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
  -  ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
 4. การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนถึงเวลา 13.30 น. 
 5. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่  สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.30 น. จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษคนละ 500 บาท จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก 
 6. เพ่ือลดความแออัดในห้องประชุม ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 มติคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 21 
ธันวาคม 2563 ปรับประเภทเงินรางวัลเป็นประเภทเดียว โดยจะจับรางวัลจากรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ 
(สมาชิกจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุม ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลทุกคน) ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ 
www.coopindustry.com และ Line @coopindustry  และจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารให้แก่สมาชิก 
           เงินรางวัลมอบให้แก่สมาชิก จำนวน 164 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 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  158  รางวัล  เป็นเงิน  158,000  บาท 

มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
ประธานกรรมการ :  รายงานว่าตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2562 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 นั้น 
 สหกรณ์ได้มีหนังสือที่ สอ.อก. 179/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ให้สมาชิกได้พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใดให้แจ้งสหกรณ์ 
ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 ผลปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกแจ้งข้อแก้ไข จึงถือว่าสมาชิก
ได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แล้ว 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
ประธานกรรมการ :  รายงานรายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ชุดที่ 
35 ประจำปี 2563 คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ดังนี้ 

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

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

 เงินรับฝากมีจำนวนทั้งสิ้น 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 
อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ซึ่งจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.75% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

3. ด้านเงินให้กู้ 
เงินให้สมาชิกกู้ยืม ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 874,299,760.23 บาท 
บวก  สมาชิกกู้เงินระหว่างปี 762,993,000.00 บาท 
       รวมสมาชิกกู้เงินทั้งหมด 1,637,292,760.23 บาท 
หัก   สมาชิกชำระคืนระหว่างปี 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 รับชำระเงินกู ้ คงเหลือ 30 กันยายน 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 
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

     3.2 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.90 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.65 ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.65 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) และ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ 5.00 ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่            
1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
 - สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีดังนี้ 
  1) เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ 7.25 ต่อปี    
  2) เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
  3) เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา   (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

4. ด้านการลงทุน 
     สหกรณ์นำเงินไปฝากสหกรณ์อื ่นและลงทุนภายนอก มียอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 จำนวน  
1,000,887,469.98 บาท ประกอบด้วย 
    4.1 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

เงินฝากสหกรณ์ ยอดยกมาวันที่ 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 เงินลงทุนอ่ืน 
เงินลงทุน ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2562 61,992,500.00 บาท 
บวก  ลงทุนระหว่างปี 88,000,000.00 บาท 
หัก   ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างปี 0.00 บาท 
เงินลงทุนอ่ืนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 149,992,500.00 บาท 

    4.3 รายงานความคืบหน้าเรื่องหุ้นกู้การบินไทย 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1/2560 ชุดที ่2 (THAI226A) อายุ 5 ปี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
จำนวน 5,000 หน่วย เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย 3.06% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 
2 ครั้ง เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่
ภายใต้สภาวะบังคับชั่วคราว (automatic stay) คดีหมายเลขดำที่ ฟฟ10/2563 
 - วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 9/2563 มีมติไม่คัดค้านคำร้อง
ขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 - วันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำ
แผน คดีหมายเลขแดงท่ี ฟฟ20/2563  
 - วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้ งที่ 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 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,132,742.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.06 ต่อปี 
จากเงินต้นจำนวน 5,000,000.00 บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการจนกว่าจะได้รับชำระเสร็จสิ้น 

5. ด้านทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ยอดยกมาวันที่ 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 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ 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 
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 2,312,628.72 บาท 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1,489,779.40 บาท 
ทุนสำรองและทุนสะสมคงเหลอื 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 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 1.  สินทรัพย์รวม    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  เงินฝากสหกรณ์อืน่   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  เงินให้สมาชิกกู้   873,893,327.48   876,943,005.54  3,049,678.06  
   1.5  สินทรัพย์อื่น  7,514,928.56  8,019,724.38  504,795.82  
 2.  หน้ีสินรวม  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  หนี้สินอื่น   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  ทุนเรอืนหุน้   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  ทุนสะสมและอื่น 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  รายได้จากการให้สมาชิกกู้   68,069,233.64   65,397,440.25  (2,671,793.39) 
   4.2  ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น  26,322,629.04   29,806,948.98  3,484,319.94  
   4.3  ผลตอบแทนเงนิลงทุนและอื่น 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  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  17,143,145.94  18,628,900.96  1,485,755.02  
   5.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  4,809,043.68   5,904,135.60  1,095,091.92  

9. การจ่ายสวัสดิการสมาชิก  
    9.1 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

รายการ จำนวนราย จ่ายรายละ รวมเป็นเงิน 
 จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม                   11 40,000.00 440,000.00 
 จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร       
  ของสมาชิกถึงแกก่รรม                                          

82 3,000.00 246,000.00 

 จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาลเปน็คนไข้ใน                                                         55 1,000.00 55,000.00 
 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเพือ่การมงคลสมรส                   15 2,000.00 30,000.00 
 จ่ายสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี         
                                                  - ระดับปริญญาตรี 

60 
20 

3,000.00 
5,000.00 

180,000.00 
100,000.00 

รวมทั้งสิ้น 243  1,051,000.00 

    9.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  
  ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ กรณีสมาชิกถึงแก่
กรรมจำนวน 5 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,887,470.99 บาท 
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10. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 เห็นชอบกำหนดมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สมาชิกมีเงินเหลือนำไปใช้จ่ายในยามจำเป็นมากข้ึน โดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือ
สมาชิก ดังนี้ 
 มาตรการที่ 1 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ ลดลง 0.25% จากเดิม 7.50% เป็น 
7.25% มีเฉลี่ยคืน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป (สมาชิกที่มีเงินกู้ได้รับสิทธิทุกคน) 
 มาตรการที่ 2 ผ่อนผันการชำระหนี้ ให้พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยจะมีผลพัก
ชำระเงินต้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 
 มาตรการที่ 3 หยุดถือหุ้นรายเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยจะมีผลการหยุดถือหุ้นราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 

สรุปผลมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ราย เฉล่ียต่อเดือน 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 

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

11. การบริหารการเงินของสหกรณ์ 
 - สหกรณ์ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ความสำคัญในการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้จัดทำนโยบายการลงทุนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ กำหนด
มาตรการการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน จัดเตรียมแผนการจัดหาเงินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สมาชิกมาถอนเงิน
จำนวนมากกว่าปกติ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  
 - พัฒนาการจ่ายเงินผ่านระบบ Internet Banking โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ จ่ายสวัสดิการ จ่ายถอนเงินฝาก 
และจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใด ๆ จากสมาชิก 
(เดิม_โอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารและหักค่าธรรมเนียมการโอนจากสมาชิกผู้รับโอน) ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่
สมาชิกและลดความเสี่ยงในการถือเงินสดของสหกรณ์ 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 
ประธานกรรมการ :  ขอให้นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2563 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 
นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ : รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
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 1.2 เพ่ือให้ทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
2.  แนวทางการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 
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 วันที่ 30 กันยายน 2563 แยกตามประเภท ดังนี้ 
 ต้นปี 

(คน) 
เพ่ิมระหว่างปี 

(ต.ค.62 - ก.ย. 63) 
ลดลงระหว่างปี 

(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 
คงเหลือสิ้นปี 

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

 - จำนวนทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จำนวน  780,624,150.00 บาท และในรอบปีสหกรณ์มี
รายได้ทั้งสิ้น 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 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
       4.2.1 สหกรณ์ได้กำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้ชัดเจน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 
       4.2.2 ได้กำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ท่ีปฏิบัติ 
       4.2.3 การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีที ่ได้รับการอนุมัติแล้วซึ ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงิน
งบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
       4.2.4 แนวการปฏิบัติงาน มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนตามการบริหารและประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
 4.3 ด้านบัญชี 
 สหกรณ์จัดทำบัญชีใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี และเก็บข้อมูลในการบันทึกข้ันต้น ขั้นปลายและ
รายละเอียดต่าง ๆ  มีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันมีบัญชีย่อยและทะเบียนครบถ้วนถูกต้องตรง 
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กับบัญชีคุมยอดทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ เจ้าหนี้เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและอ่ืน ๆ 
 สหกรณ์จัดทำบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน ซึ่งได้ปฏิบัติต าม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี เป็นไปตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
 4.4 ด้านการเงิน 
 ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ไม่ม ีเง ินสดคงเหลือในมือ และมีเง ินฝากธนาคาร จำนวนทั ้งส้ิน  
54,220,977.44 บาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน จำนวนทั้งสิ้น 850,894,696.98  บาท ได้แก่ 
 ประเภทออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ 
- ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ  จำนวน 42,322,934.34  บาท 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำนวน 20,472,035.64 บาท 
 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 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจสุราษฎร์ธาน ีจำกัด จำนวน  60,000,000.00  บาท 
มีความถูกต้องตรงตามที่บันทึกบัญชี 
 4.5  ด้านการใช้จ่ายเงิน 
 การใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่กำหนดไว้  โดยประมาณการที่กำหนดไว้ในปี 2563  จำนวน  6,760,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ใช้จ่ายจริงจำนวน  5,904,135.60  บาท ต่ำกว่าประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน  
855,864.40  บาท  
 4.6  ด้านสินเชื่อ 
 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 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา 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 วันสิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือ จำนวนรวมทั้งสิ้น  877,349,438.29  บาท แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
-  เงินกู้สามญั                   จำนวน  1,072  ราย   จำนวนเงิน   827,321,407.29  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จำนวน     524  ราย   จำนวนเงิน     13,209,852.00  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา 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 
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 การให้กู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ เงินกู้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้ครบถ้วน 
การชำระหนี้เงินกู้เป็นไปตามงวดชำระหนี้และหลักประกันเงินกู้เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
 4.7  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์ฯมีการรับฝากเงิน 2 ประเภท โดย ณ สิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น ดังนี้ 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์        จำนวน       84  บัญชี   73  ราย จำนวนเงิน      1,109,319.69  บาท 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน   1,226  บัญชี  896 ราย จำนวนเงิน   978,353,814.77  บาท 
 การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด  สำหรับเจ้าหนี้เงินรับฝาก เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการส่งเสริมการออมเงิน 
 4.8 ด้านการลงทุน 
 สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาว  จำนวนทั้งสิ้น 149,992,500.00 บาท  ได้แก่ 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 5 ปี  จำนวนเงิน     5,000,000.00  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 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 
-  หุ้นกู้บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น 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 เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2558 
5.  สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
 การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  มุ่งเน้นเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้ ใบสำคัญรับ – จ่ายเป็นสำคัญ
เพื่อให้เอกสารมีความเหมาะสม และถูกต้องสมบูรณ์  การจ่ายเงินทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
อุตสาหกรรม จำกัด ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด กำหนดไว้ เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อเสนอแนะ
ในเรื่องที่ตรวจ สหกรณ์ฯ  ก็จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะทุกครั้ง และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงิน
และการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 



23

(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 
ประธานกรรมการ :  ขอให้นางชัญญานุช หังสวนัส ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุม  
นางชัญญานุช หังสวนัส ผู้สอบบัญชี : รายงานว่า ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2563 นั้น ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
เอกสารประกอบการรายงาน มีดังนี้  
 - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
 - รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 - รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 - หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ :  แจ้งว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบและชี ้แจงงบการเงินของสหกรณ์ฯ 
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 
มติที่ประชุมใหญ่  -  1. รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
       2. เห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 
ประธานกรรมการ :  เสนอที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 72,848,847.58 
บาท คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 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. เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว  
   (ปี 2563 ร้อยละ 7 , ปี 2562 ร้อยละ 7.4) 

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

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

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

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 

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

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์) 

 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 
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563) 
 

 

สรุปผลการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1. ส่วนที่กลับมาเป็นของสมาชิก 59,555,594.00 81.75  59,913,559.80  81.45 
2. ส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 10,798,253.58 14.83  11,125,894.93  15.13 
3. ส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 2,465,000.00 3.38  2,486,000.00  3.38 
4. ส่วนที่เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.04  30,000.00  0.04 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
ประธานกรรมการ :  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

แผนงานประจ าปี 2564 
 1. การบริหารงานสหกรณ์ 
 สหกรณ์ฯ จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิกตามหลักสหกรณ์ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยรวมและความมั่นคงของสหกรณ์เป็นส าคัญ  
 และพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานสหกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สมาชิก
ในการท าธุรกรรมและติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์  
 2. การส่งเสริมการออม 
 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพ่ือความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก โดยให้บริการรับฝากเงินและให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์  
 3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน โดยพิจารณาให้เงินกู้ตามความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ก าหนด 
 4. การลงทุนภายนอก 
 พิจารณาน าเงินไปลงทุนภายนอกตามที่กฎหมายก าหนด บริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  
 5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
 จัดให้มีสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 พิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
ด าเนินการจึงเห็นควรเสนอให้งบประมาณรายจ่ายนี้สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ เพ่ือให้การบริหารมี
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เนื่องจากถ้างบประมาณรายจ่ายไม่สามารถถัวจ่ายได้ สหกรณ์
จะต้องทำการเรียกประชุมวิสามัญเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
 และเม่ือสิ้นปีทางบัญชีแล้ว หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพ่ือของบประมาณประจำปี 
2565 ระหว่างนี้ขออนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจำปี 2564 เป็นกรอบงบประมาณประจำปี 2565 เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 

รายจ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

เหตุผลความจำเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบฯ 

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน     

1. เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 3,343,200.00 3,343,200.00 3,593,040.00 - เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 6 คน 

2. ค่าล่วงเวลา 0.00 0.00 30,000.00 - ค่าทำงานล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์
3. เงินสำรองบำเหน็จ 753,740.00 753,740.00  679,470.00 - สำรองบำเหน็จไว้จ่ายเมื่อเจ้าหนา้ที่ออกจากงาน 

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  
   ปฏิบัติงานสหกรณ ์

0.00 0.00 40,000.00 - ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง คณะกรรมการและผู้จดัการ 
400 บาท/วัน , เจ้าหน้าที่ 300 บาท/วัน 

- ค่าเช่าท่ีพัก ไม่เกินวันละ 1,600 บาท/คน 

- ค่าพาหนะ โดยประหยดัตามจริง กรณีเดินทาง
ด้วยยานพาหนะส่วนตัวเบิกได้กโิลเมตรละ 4 บาท 

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

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

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

10. ค่าตอบแทน   
(ปี63รวมค่าตอบแทนผู้ตรวจกิจการ) 

300,000.00 192,610.00 150,000.00 - ค่าตอบแทนหน่วยงานที่หักเงินสง่สหกรณ์ และ 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ ์

11. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ 

     กิจการ 
0.00 0.00 72,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์

12. ค่าใช้จ่ายในการประชุม      
     ใหญ่สามัญประจำป ี

750,000.00 711,407.00 1,100,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญส่ามญัประจำปี และ
ค่าตอบแทนพิเศษสมาชิกท่ีมาประชุมคนละ 500 บ. 

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

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

15. ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม 40,000.00 20,351.40 40,000.00 - ค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
16. ค่าพัฒนาโปรแกรมสหกรณ ์ 100,000.00 2,675.00 100,000.00 - ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ ์
17. ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญช ี 58,000.00 58,000.00 58,000.00 - ค่าธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชี  
18. ค่าปรับปรุงสำนักงาน 100,000.00 10,275.00 500,000.00 - ค่าปรับปรุงสำนักงานและค่าซ่อมบำรุงลิฟต ์
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

รายจ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

เหตุผลความจำเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบฯ 

19. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ ์ 40,000.00 19,778.40 40,000.00 - ค่าจัดทำเว็บไซต์ สื่อสารสนเทศ และค่าใช้จ่าย 
  ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ ์

20. ค่าไปรษณยี ์ 50,000.00 43,849.90 50,000.00 - ค่าไปรษณยี์จัดส่งเอกสาร 

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

22. เงินสมทบประกันสังคม 

     และกองทุนเงินทดแทน 
60,000.00 49,974.00 60,000.00 - เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบ 

  กองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างตามกฎหมาย 

23. ค่ารักษาพยาบาล 

     เจ้าหน้าที ่
60,000.00 0.00 69,000.00 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีในส่วนท่ีเบิกประกัน  

  สังคมไมไ่ด้ คนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
- ค่าตรวจสุขภาพ คนละไมเ่กิน 1,500 บาทต่อปี 

24. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 100,000.00 72,996.40 80,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ์สำนักงาน 
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 ท่ีนั่ง พร้อมเก้าอ้ี * 1   60,000.00   60,000.00 

4. โต๊ะทำงาน ประธานและเจ้าหน้าที่ * 7   13,500.00   94,500.00 
5. เก้าอ้ีพักคอย ขนาด 4 ที่น่ัง * 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 สำหรับกรณีที่ต้องย้ายห้องสำนักงานใหม่)    

รวมเป็นเงิน 606,000.00 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี 2564 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

ประมาณการ รับ/จ่าย จริง ประมาณการ % 

รายรับ     

  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู ้ 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% 
ประมาณการกำไรสุทธิ 70,000,000.00 72,848,847.58   65,200,000.00   70.64% 
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยให้งบประมาณรายจ่าย
สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์  และเมื ่อสิ ้นปีทางบัญชี หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีเพื่อของบประมาณประจำปี 2565 ระหว่างนี้ อนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจำปี 2564 เป็นกรอบ
งบประมาณประจำปี 2565 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 
ประธานกรรมการ :  เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 
กำหนดว่า “วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้
ตามท่ีจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 
และเมื่อปีงบประมาณ 2563 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
ประจำปี 2563 ในวงเงิน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการ
ค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7.2.2 (1) กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ แยก
ตามประเภทของสหกรณ์ สำหรับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุน
เรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์  
 ดังนั้น เพื่อป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2564 ในวงเงิน 200 
ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี 2564 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี 2564 ในวงเงิน 200 ล้าน
บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอื่นได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด” ซึ่ง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (7) เงินของสหกรณ์อาจลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้อง
ไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
 ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติในหลักการให้
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด สามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3  
(7) ได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ 
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบอนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ สามารถนำเงินไปฝากหรือ
ลงทุนตามข้อ 3 (7) ได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544  ข้อ 24 
กำหนดว่า “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง” และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดให้สหกรณ์ที่มีทุนตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป และมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดนั้น 
 สำหรับปีนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  ลำดับที่ 1  นางชัญญานุช หังสวนัส  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  58,000  บาท 
  ลำดับที่ 2  นางวราพร แพสถิตถาวร ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  65,000  บาท 
 ผู้สอบบัญชีทั้งสองราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 รายละเอียดการ
เสนอบริการสอบบัญชีตามเอกสารประกอบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564 
มติที่ประชุมใหญ ่– เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกนางชัญญานุช หังสวนัส ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 58,000 บาท 
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564 ลำดับที่ 1 และเลือกนางวราพร แพสถิตถาวร ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
65,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ลำดับที่ 2 สำรองไว้ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบ
บัญชีได้ 

ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 78 
กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคนหรือ
หนึ่งนิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้”  
 และข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 79 กำหนดว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเม่ือครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ” 
  สำหรับปีนี้ มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย ได้แก่ 
นางสาวปิยะนุช รอดสงค ์อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาทต่อปี ตามเอกสารประกอบ  



29

(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 และกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ  
มติที่ประชุมใหญ ่ -  เห็นชอบเลือกตั้ง นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 อัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาทต่อปี ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 
ประธานกรรมการ : เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 53 กำหนด
ว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่
เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก... และข้อ 55 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง... กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน...” ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง ดังนี้ 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 (ปี 2563) จำนวน 15 คน ประกอบด้วย  
 •  กรรมการที่ยังไม่ครบวาระ 2 ปี คงอยู่ในตำแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จำนวน 7 คน ดังนี้ 
  1.  นายประสงค์  นรจิตร์   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  2.  นางสาวนันทนี สุขลาภ   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  3.  นางวรรณา  เพชรพีระพงษ ์  วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  4.  นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  5.  นายณรงค์  บัวบาน   วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  6.  นางศิตา  ดอนชมไพร  วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  7.  นายวิชิต  รอดสุทธิ   วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

 •  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 1 ปีที่ 2) แต่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้อีก 
1 วาระ จำนวน 6 คน ดังนี้   
  1. นางสุทธินีย์  พู่ผกา    
  2. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์   
  3. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง    
  4. นายประพจน์  สุระมรรคา   
  5. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  
  6. นางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา   

 •  ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 2 ปีที่ 2) แต่ไม่สามารถ
ลงสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระ 4 ปี จำนวน 2 คน ดังนี้   
  1. ดร.ประเสริฐ   ตปนียางกูร  ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนา  ชมรุ่ง   กรรมการ 
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

 ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ที่พ้น
จากตำแหน่ง จำนวน 8 คน โดยสหกรณ์ได้มีประกาศที่ 18/2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และคุณสมบัติของ
ผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพ่ือรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564 กำหนดวันสมัครรับการ
สรรหาผู้แทนกลุ่มระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 และจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 
2563   
 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 จำนวน 11 คน มีดังนี้ 

หมายเลข 1 นางสาวฟองนวล ใจพิแสง 
หมายเลข 2 นางสาวศิริพรรณ  หมื่นสังข ์
หมายเลข 3 นางสุทธินีย์ พู่ผกา 
หมายเลข 4 นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี 
หมายเลข 5 นายทาวัน    ทวีถาวรสวัสดิ์ 
หมายเลข 6 นางเปมิกา กิตติบดีสกุล 
หมายเลข 7 นายไพศาล  ศรประสิทธิ์ 
หมายเลข 8 นายจตุพันธุ์  ใสสีสูบ 
หมายเลข 9 นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี 
หมายเลข 10 นางสาวปิยวรรณ  ช่วยชู 
หมายเลข 11 นายสหวัฒน์  โสภา 

 คณะกรรมการดำเนินการได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยการลงคะแนนของสมาชิกในวันพุธที่ 
23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั ้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ มีสมาชิกมาลงคะแนนทั้งสิ้นจำนวน 1,610 คน จากสมาชิกผู้สิทธิทั้งหมดจำนวน 3,441 คน 
สรุปผลการเลือกตั้งได้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 8 คน เพื่อเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

หมายเลข 1 นางสาวฟองนวล ใจพิแสง 
หมายเลข 3 นางสุทธินีย์ พู่ผกา 
หมายเลข 4 นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี 
หมายเลข 5 นายทาวัน    ทวีถาวรสวัสดิ์ 
หมายเลข 6 นางเปมิกา กิตติบดีสกุล 
หมายเลข 7 นายไพศาล  ศรประสิทธิ์ 
หมายเลข 9 นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี 
หมายเลข 10 นางสาวปิยวรรณ  ช่วยชู 

 หมายเหตุ : รายชื่อข้างต้นไม่ได้เรียงลำดับตามผลการลงคะแนนแต่อย่างใด สมาชิกสามารถขอดูผลการ
ลงคะแนนทั้งหมดได้ที่สำนักงานสหกรณ์ 

 ดังนั้น จึงเสนอชื่อสมาชิกทั้ง 8 คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 
มติที่ประชุมใหญ ่ -  เห็นชอบเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 
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(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป ี2563 วันพุธที ่23 ธันวาคม 2563) 
 

ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 
ประธานกรรมการ : แจ้งว่าเนื่องจาก (ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร) ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2563   
ดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระ 4 ปี จึงพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่จึงต้องเลือกตั้งประธาน
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564 ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วย
วิธีการสรรหาและจัดการเลือกตั ้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 12. ให้คณะอนุกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือก
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 13. การเลือกประธานคณะกรรมการดำเนินการ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อผู้จะรับเลือกตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการดำเนินการ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องยืนยันความสมัครใจลงรับเลือก
เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ การเลือกใช้วิธียกมือโหวตในที่ประชุมผู้ได้คะแนนสูง สุดจะได้รับเลือกเป็น
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
 ในการนี้ ที่ประชุมใหญ่ได้เสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ได้แก่ 
นายประสงค์ นรจิตร์ 
 ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบเลือกตั้ง นายประสงค์ นรจิตร์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ตามที่เสนอ
เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ข้อคิดเห็นจากสมาชิก มีดังนี้ 
 1) ให้ผู้สมัครได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ เช่น การระบุวิสัยทัศน์ในใบสมัคร และเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ 
 2) ให้พิจารณาการรวมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ทรัพยากรธรณี จำกัด 
 3) ควรให้มีการประชุมและการเลือกตั้งออนไลน์ 
มติที่ประชุมใหญ ่ -  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 
                                                         ประธานในที่ประชุม 

(ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร) 
ประธานกรรมการ 

 
                                                                  ผู้จดัทำรายงานการประชุม 

(นายประพจน์  สุระมรรคา) 
กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

ชุดที่ 36 ประจำปี 2564 

  1. นายประสงค์  นรจิตร์   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุทธินีย์  พู่ผกา   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
  3. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

4. นายณรงค์  บัวบาน   กรรมการ    
  5. นายวิชิต  รอดสุทธิ   กรรมการ 
  6. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  กรรมการ 

7. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   กรรมการ  
  8. นางศิตา  ดอนชมไพร  กรรมการ  
  9. นายเลิศอนันต์  เศวตรสวัสดี  กรรมการ 
  10. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   กรรมการ 
  11. นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  กรรมการ 
  12. นางสาวนันทนี สุขลาภ   กรรมการและเหรัญญิก 

13. นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
  14. นางวรรณา   เพชรพีระพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  15. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

ที่ปรึกษา 
1.  นายสุนทร  แก้วสว่าง  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

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

คณะกรรมการเงินกู้ 
  1. นางสุทธินีย์   พู่ผกา   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิชิต  รอดสุทธิ   กรรมการ  
  3. นางศิตา  ดอนชมไพร  กรรมการ 
  4. นางวรรณา   เพชรพีระพงษ์  กรรมการ 

5. นางสาวนันทนี  สุขลาภ   กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นางกัลยา  สุคันธาพฤกษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

        รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 33  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 
  1. นายประสงค์    นรจิตร์   ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายณรงค์  บัวบาน   อนุกรรมการ  
  3. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อนุกรรมการ 
  4. นายธรรมสรณ์  มุ่งไฝ่ดี   อนุกรรมการ 

5. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นางสุทธาทิพย์  แจ้งสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตร 
  1. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ 
  2. นางศิตา   ดอนชมไพร  อนุกรรมการ 
  3. นายเลิศอนันต์  เศวตรสวัสดี  อนุกรรมการ 
  4. นางปิยวรรณ  ช่วยช ู   อนุกรรมการ 

5. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   อนุกรรมการและเลขานุการ  
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นางกัลยา  สุคันธาพฤกษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

คณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
  1. นายประสงค์    นรจิตร์   ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  อนุกรรมการ  
  3. นายณรงค์  บัวบาน   อนุกรรมการ 
  4. นายวิชิต  รอดสุทธิ   อนุกรรมการ 
  5. นายสุนทร  แก้วสว่าง  อนุกรรมการ   

6. นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  7. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  1. นายประสงค์  นรจิตร์   ประธานกรรมการ 
  2. นายณรงค์  บัวบาน   กรรมการ 
  3. นายวิชิต  รอดสุทธิ   กรรมการ 
  4. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   กรรมการ 
  5. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  เลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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คณะอนุกรรมการสรรหาและจัดการเลือกตั้งฯ 

  1. นายทาวัน   ทวีถาวรสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายณรงค์  บัวบาน   อนุกรรมการ 
  3. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   อนุกรรมการ 
  4. นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  อนุกรรมการ 
  5. นายเลิศอนันต์  เศวตรสวัสดี  อนุกรรมการ 
  6. นายธรรมสรณ์  มุ่งไฝ่ดี   อนุกรรมการ 
  7. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  8. นางพรพิมล   พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  9. นางกัลยา  สุคันธาพฤกษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
        คณะที่ 1 
  1. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุนทร   แก้วสว่าง  กรรมการ 
  3. นางศิตา   ดอนชมไพร  กรรมการ 
  4. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  กรรมการ 

5. นายณรงค์  บัวบาน   กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ  

        คณะที่ 2 
  1. นายณรงค์  บัวบาน    ประธานกรรมการ 
  2. นายสุนทร   แก้วสว่าง   กรรมการ 
  3. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์  กรรมการ 
  4. นางศิตา  ดอนชมไพร  กรรมการ 
  5. นายธรรมสรณ์  มุ่งไฝ่ดี   กรรมการ 

6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  เลขานุการ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

1. จำนวนสมาชิก 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีจำนวนสมาชิก ดังนี้ 

 สามัญ สมทบ รวม  
ยกมา 1 ตุลาคม 2563 3,450 132 3,582 คน 
ลาออก 128 7 135 คน 
ถึงแก่กรรม 12 - 12 คน 
เข้าใหม่ 132 18 150 คน 
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 3,442 143 3,585 คน 

จำนวนสมาชิกแยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จำนวนสมาชิก (คน) 

สามัญ สมทบ รวม 
-  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 869 43 912 
-  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 552 13 565 
-  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, สำนักบริหารอ้อยและ 
   น้ำตาลทราย, สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

539 11 550 

-  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ไทย-เยอรมัน,  
   รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,      
   อาหาร, พลาสติก, ยานยนต์) 

480 
 

 
 

480 
 

-  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 422 10 432 
-  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 125 4 129 
-  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 31  31 
-  อ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่สหกรณ์, สมาชิกหน่วยงานนอกกระทรวงอุตสาหกรรม, 
   สมาชิกท่ีติดต่อตรงกับสหกรณ์) 

424 62 486 

         สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 3,442 143 3,585 
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2. ด้านเงินรับฝาก 
เงินรับฝาก ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 979,463,134.46 บาท 
บวก  สมาชิกฝากเงินระหว่างปี 200,412,345.80 บาท 
หัก   สมาชิกถอนเงินระหว่างปี 194,427,155.24 บาท 
เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 985,448,325.02 บาท 

 - เงินรับฝากมีจำนวนทั ้งสิ ้น 1,304 บัญชี แยกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 79 บัญชี เป็นเงิน 
1,353,087.89 บาท และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,225 บัญชี เป็นเงิน 984,095,237.13 บาท  
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ จากเดิมร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 - สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีดังนี้ 
  1) เงินฝากออมทรัพย์   ร้อยละ  1.25 ต่อปี    
  2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  1.50 ต่อปี    

3. ด้านเงินให้กู้ 
เงินให้สมาชิกกู้ยืม ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 877,349,438.29 บาท 
บวก  สมาชิกกู้เงินระหว่างปี 626,496,600.00 บาท 
หัก   สมาชิกชำระคืนระหว่างปี 656,396,538.87 บาท 
เงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 847,449,499.42 บาท 

สรุปเงินให้สมาชิกกู้ยืม แยกตามประเภทเงินกู้ได้ ดังนี้ 

ประเภทเงินกู้ 
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2563 จ่ายเงินกู้ระหว่างปี รับชำระเงินกู ้ คงเหลือ 30 กันยายน 2564 
สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

- ฉุกเฉิน 524  13,209,852.00  2,144 73,485,600.00  74,810,895.33 464  11,884,556.67  
- ฉุกเฉินการศึกษา  51   1,186,398.00  96 2,847,000.00  2,999,427.00  50   1,033,971.00  
- สามัญ 1,071   827,025,272.79  450 513,660,000.00  554,378,055.31  966   786,307,217.48  
- พิเศษ  3   2,858,229.00   - 513,168.25  2   2,345,060.75  
- พิเศษฯคุณภาพชีวิต  129   32,773,552.00  180 36,504,000.00 23,678,331.23  218   45,599,220.77  
- ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 1 296,134.50   16,661.75 1 279,472.75 
         รวม 1,779   877,349,438.29 2,870 626,496,600.00 656,396,538.87 1,701   847,449,499.42 
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     การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 - สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีดังนี้ 
  1) เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ  (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  7.00 ต่อปี    
  2) เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  5.00 ต่อปี 
  3) เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา    (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  4.00 ต่อปี 

4. ด้านการลงทุน 
     สหกรณ์นำเงินไปฝากสหกรณ์อื่นและลงทุนภายนอก มียอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน  
1,061,817,932.66 บาท ประกอบด้วย 

    4.1 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
เงินฝากสหกรณ์ ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 850,894,969.98 บาท 
บวก  นำฝากระหว่างปี 555,180,462.68 บาท 
หัก   ครบกำหนดถอนระหว่างปี 650,000,000.00 บาท 
เงินฝากสหกรณ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 756,075,432.66 บาท 

    4.2 เงินลงทุนอ่ืน 
เงินลงทุน ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 149,992,500.00 บาท 
บวก  ลงทุนระหว่างปี 156,000,000.00 บาท 
หัก   ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างปี 0.00 บาท 
หัก   ค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 250,000.00 บาท 
เงินลงทุนอ่ืนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 305,742,500.00 บาท 

    4.3 รายงานเรื่องหุ้นกู้การบินไทย 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 (THAI226A) อายุ 5 ปี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ว ันที่   
23 มิถุนายน 2565 จำนวน 5,000 หน่วย เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย 3.06% 
ต่อปี เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 - วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอ
แก้ไขแผน ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการชำระหนี้ตามกลุ่มเจ้าหนี้ของแผนฟื้นฟู
กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นเจ้าหนี้กลุ่มที่ 20 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่
ถอนเดิมในปี 2565 จะได้รับชำระหนี้ร้อยละ 100 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง ตามคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้ 
โดยจะได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป 8 ปี นับจากปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และจะได้รับดอกเบี้ย
ใหม่จากภาระหนี้เงินต้น ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบ
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ด้วยแผน และเริ่มชำระจริงในปี 2567 โดยชำระเป็นรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนจนกว่าจะ
ชำระเสร็จหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ภาระหนี้ส่วนที่เหลือ ให้ถือว่าระงับสิ้นไป และ/หรือ ได้รับการปลดหนี้ทั้งจำนวนทันที
ที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน  

5. ด้านทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 780,624,150.00 บาท 
บวก  สมาชิกถือหุ้นระหว่างปี 41,780,300.00 บาท 
หัก   จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี 19,751,550.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 802,652,900.00 บาท 

6. ทุนสำรองและทุนสะสม  
ทุนสำรอง 103,455,000.87 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 277,662.12 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 3,316,471.33 บาท 
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 2,312,628.72 บาท 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1,589,779.40 บาท 
ทุนสำรองและทุนสะสมคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 110,951,542.44 บาท 

7. การจ่ายสวัสดิการสมาชิก  
    7.1 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

รายการ ราย จ่ายรายละ รวมเป็นเงิน 
 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต          
          

9 
1 

40,000.00 
27,500.00 

360,000.00 
27,500.00 

 เงินสงเคราะห์กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต                              86 3,000.00 258,000.00 
 สวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย โดยเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ใน                                                         57 1,000.00 57,000.00 
 สวัสดิการสมาชิกเพ่ือการมงคลสมรส                   19 2,000.00 38,000.00 
 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก - ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี         
                                                  - ระดับปริญญาตรี 

60 
24 

3,000.00 
5,000.00 

180,000.00 
120,000.00 

รวมทั้งสิ้น 256  1,040,500.00 

    7.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  
  ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ กรณีสมาชิก
เสียชีวิตจำนวน 8 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,617,134.08 บาท 

9. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการดำเนินการจึง
กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้  
 - มาตรการช่วยเหลือสมาชิกครั้งแรก เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 (ปีบัญชี 2563)   
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 - มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ครั้งที่ 2 เปิดให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 (ตามความสมัครใจ) มีสมาชิกยื่นคำขอผ่อนผัน
การชำระหนี้จำนวน 254 ราย 
 - มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ครั้งที่ 3 เปิดให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 (ตามความสมัครใจ) มีสมาชิกยื่นคำขอผ่อนผัน
การชำระหนี้จำนวน 257 ราย 

10. เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2563 และปี 2564 
รายการ ก.ย.-2563 ก.ย.-2564 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 1. สินทรัพย์  1,940,071,177.34   1,971,343,490.36  31,272,313.02  
    1.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร   54,220,977.44   55,962,202.76  1,741,225.32  
    1.2 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   850,894,969.98   756,075,432.66  (94,819,537.32) 
    1.3 เงินลงทุน   149,992,500.00   305,742,500.00  155,750,000.00  
    1.4 เงินให้สมาชิกกู้   876,943,005.54   847,043,066.67  (29,899,938.87) 
    1.5 สินทรัพย์อื่น   8,019,724.38   6,520,288.27  (1,499,436.11) 
 2. หนี้สิน  985,400,399.46   990,865,623.52  5,465,224.06  
    2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   979,463,134.46   985,448,325.02  5,985,190.56  
    2.2 หนี้สินอ่ืน   5,937,265.00   5,417,298.50  (519,966.50) 
 3. ทุนของสหกรณ์  954,670,777.88   980,477,866.84  25,807,088.96  
    3.1 ทุนเรือนหุ้น   780,624,150.00   802,652,900.00  22,028,750.00  
    3.2 ทุนสำรอง   96,169,992.31   103,455,000.87  7,285,008.56  
    3.3 ทุนสะสมและอ่ืน ๆ  5,027,787.99   7,496,541.57  2,468,753.58  
    3.4 กำไรสุทธิ   72,848,847.58   66,873,424.40  (5,975,423.18) 
 4. รายได้รวม   97,381,884.14   92,969,259.85  (4,412,624.29) 
    4.1 รายได้จากการให้สมาชกิกู้   65,397,440.25   60,528,446.77  (4,868,993.48) 
    4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น   29,806,948.98   24,829,387.50  (4,977,561.48) 
    4.3 ผลตอบแทนเงินลงทนุและอ่ืนๆ   2,177,494.91   7,611,425.58  5,433,930.67  
 5. ค่าใช้จ่ายรวม   24,533,036.56   26,095,835.45  1,562,798.89  
     5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  18,628,900.96   16,038,551.17  (2,590,349.79) 
     5.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  5,904,135.60   6,381,284.28  477,148.68  
     5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  3,676,000.00  3,676,000.00  

11. การบริหารการเงินของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ความสำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้จัดทำนโยบายการลงทุนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ 
กำหนดมาตรการการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน จัดเตรียมแผนการจัดหาเงินในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์สมาชิกมา
ถอนเงินจำนวนมากกว่าปกติ  
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12. ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
 กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยการ
ดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ในหมวดที่ 4 เรื่องการ
กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ข้อ 14(1) ให้สหกรณ์แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณใ์นปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์
แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี  

รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) 

 เงินเดือน/   ค่าเบีย้   โบนัส   รวม  
 ค่าจ้าง   ประชมุ   ปี 2563   (บาท)  

1 นายประสงค์ นรจิตร ์ ประธานกรรมการ -  21,250.00   134,698.95   155,948.95  
2 นางสุทธินีย ์ พู่ผกา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 -  24,500.00   134,698.95   159,198.95  
3 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 -  17,500.00   134,698.95   152,198.95  
4 นายณรงค์ บัวบาน กรรมการ -  22,375.00   134,698.95   157,073.95  
5 นายวิชิต รอดสุทธิ กรรมการ -  25,500.00   134,698.95   160,198.95  
6 นายสมนึก มั่นในบุญธรรม กรรมการ -  13,500.00   116,975.40   130,475.40  
7 นางสาวฟองนวล ใจพิแสง กรรมการ -  15,500.00   116,975.40   132,475.40  
8 นางศิตา ดอนชมไพร กรรมการ -  29,500.00   134,698.95   164,198.95  
9 นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี กรรมการ -  13,500.00  -  13,500.00  
10 นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู กรรมการ -  14,500.00  -  14,500.00  
11 นายไพศาล ศรประสิทธิ์ กรรมการ -  13,500.00  -  13,500.00  
12 นางสาวนันทน ี สุขลาภ กรรมการและเหรัญญิก -  25,500.00   134,698.95   160,198.95  
13 นายธรรมสรณ ์ มุ่งไฝ่ดี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก -  13,500.00  -  13,500.00  
14 นางวรรณา เพชรพีระพงษ์ กรรมการและเลขานกุาร -  26,000.00   134,698.95   160,698.95  
15 นางเปมิกา กิตติบดีสกุล กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ -  15,000.00   134,698.95   149,698.95  
16 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานกรรมการ ชุดที่ 35 -  6,250.00   134,698.95   140,948.95  
17 นางกาญจนา ชมรุ่ง กรรมการ ชุดที่ 35 -  2,500.00   116,975.40   119,475.40  
18 นางสาวเสาวณีย ์ แสงศิลา กรรมการ ชุดที่ 35 -  2,000.00   116,975.40   118,975.40  
19 นายประพจน ์ สุระมรรคา กรรมการ ชุดที่ 35 -  4,500.00   134,698.95   139,198.95  
20 นายสุนทร แก้วสว่าง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย -  14,500.00  -  14,500.00  
21 นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ -  10,000.00  -  10,000.00  
22 นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์  929,040.00  -  130,332.45   1,059,372.45  

รวมทั้งสิ้น  929,040.00   330,875.00   2,079,922.50   3,339,837.50  

13. ระเบียบสหกรณ์ 
 ปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ดังนี้ 
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วยการการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564 
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
   ของสมาชิก พ.ศ. 2564  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกดั 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 
 ตามที่ที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกตั ้งข้าพเจ้าเป็น นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์  เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จำกัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  
2564 ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประจำทุกเดือน 
ที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุป ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
 1.2 เพ่ือให้ทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

2.  แนวทางการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 

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 วันที่ 30 กันยายน 2564 แยกตามประเภท ดังนี้ 

/ต้นปี... 

        รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 44  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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-2- 
 ต้นป ี

(คน) 
เพิ่มระหว่างปี 

(ต.ค.63 - ก.ย. 63) 
ลดลงระหว่างปี 

(ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 
คงเหลือสิ้นปี 

(คน) 
สมาชิกสามัญ 3,450 132 140 3,442 
สมาชิกสมทบ   132 18 7 143 
รวมทั้งสิ้น 3,582 150 147 3,585 
 
 - จ านวนทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จ านวน  902,652,900 บาท และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 92,969,259.85  บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 26,095,835.45  บาท  มีก าไรสุทธิ 66,873,424.40  บาท 
ลดลงจากปีก่อน 5,975,423.18  บาท  หรือลดลงร้อยละ 8.20 

 4.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
       4.2.1 สหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้
ชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
       4.2.2 ได้ก าหนดต าแหน่งงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
       4.2.3 การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
       4.2.4 แนวการปฏิบัติงาน มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนตามการบริหารและประกอบการตัดสินใจ  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

 4.3 ด้านบัญชี 
 สหกรณ์จัดท าบัญชีใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี และเก็บข้อมูลในการบันทึกขั้นต้น       
ขั้นปลายและรายละเอียดต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันมีบัญชีย่อยและทะเบียน
ครบถ้วนถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ เจ้าหนี้เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและอ่ืน ๆ 
 สหกรณ์จัดท าบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน ยกเว้นกรณีที่ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริตไม่น าหลักฐานการฝากเงินให้เจ้าหน้าบัญชีลงบัญชี แต่ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ตรวจสอบและ
ด าเนินด าเนินการปรับปรุงรายการดังกล่าวให้ถูกต้องซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ ์ 

 4.4 ด้านการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ และมีเงินฝากธนาคาร จ านวนทั้งสิ้น  
55,962,202.76  บาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน จ านวนทั้งสิ้น 756,075,432.66  บาท ได้แก่ 
 ประเภทออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ 
- ออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด  จ านวน 1,418,159.74  บาท 
- ออมทรัพย์พิเศษชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด จ านวน 4,503,769.48 บาท 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด จ านวน 21,053,503.44 บาท 

/ประเภท... 
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 ประเภทประจ า 
- เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ านวน  195,100,000  บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 145,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 36 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 130,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 40 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 70,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 129,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด จ านวน  60,000,000.00  บาท 
มีความถูกต้องตรงตามที่บันทึกบัญชี 

 4.5  ด้านการใช้จ่ายเงิน 
 การใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้  โดยประมาณการที่ก าหนดไว้ในปี 2564  จ านวน  27,100,000 บาท สหกรณ์ ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ใช้จ่ายจริงจ านวน  26,095,835.45  บาท ต่ ากว่าประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน  
1,004,164.55  บาท ทั้งนี้ในปี 2564 มีการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
250,000 บาท และ หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่นระหว่างด าเนินคดี จ านวน 3,676,000 บาท 

 4.6  ด้านสินเชื่อ 
 ในระหว่างปี 2564 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทรวม  626,496,600  บาท ดังนี้ 
-  เงินกู้สามัญ                  จ านวน      450  ราย  จ านวนเงิน  513,660,000  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จ านวน   2,144  ราย  จ านวนเงิน    73,485,600  บาท 
-  เงินกูฉุ้กเฉินเพ่ือการศึกษา จ านวน       96  ราย  จ านวนเงิน      2,847,000  บาท 
-  เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน    180 ราย   จ านวนเงิน    36,504,000  บาท 
 ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือ จ านวนรวมทั้งสิ้น  847,449,499.42  บาท แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
-  เงินกู้สามญั                   จ านวน     967  ราย   จ านวนเงิน   786,586,690.23  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จ านวน     464  ราย   จ านวนเงิน     11,884,556.67  บาท 
-  เงินกูฉุ้กเฉินเพ่ือการศึกษา จ านวน       50  ราย   จ านวนเงิน      1,033,971.00  บาท 
-  เงินกู้พิเศษ                    จ านวน        2  ราย   จ านวนเงิน      2,345,060.75  บาท 
-  เงินกูพั้ฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน    218  ราย    จ านวนเงิน    45,599,220.77  บาท 
 การให้กู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ เงินกู้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้
ครบถ้วน การช าระหนี้เงินกู้เป็นไปตามงวดช าระหนี้และหลักประกันเงินกู้เป็นไปด้วยความเหมาะสม ยกเว้นลูกหนี้
ขาดสมาชิกภาพ 1 ราย จ านวน 279,472.75 บาท 

 4.7  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์ฯมีการรับฝากเงิน 2 ประเภท โดย ณ สิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น ดังนี้ 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์        จ านวน       79  บัญชี   69  ราย จ านวนเงิน      1,353,087.89  บาท 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ านวน   1,225  บัญชี  907 ราย จ านวนเงิน   984,095,237.13  บาท 
 

/การรับฝาก... 
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 การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  ยกเว้นกรณีทุจริตของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ส าหรับเจ้าหนี้เงินรับฝาก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการส่งเสริมการออมเงิน
และตามที่ได้สหกรณ์ได้ส่งหนังสือขอยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น 

 4.8 ด้านการลงทุน 
 สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาว  จ านวนทั้งสิ้น 305,742,500 บาท  ได้แก่ 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 5 ปี     จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 7 ปี     จ านวนเงิน   10,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด                             จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 10 ปี                     จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 8 ปี       จ านวนเงิน   20,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทช.การช่าง จ ากัด อายุ 5 ปี                    จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 7 ปี       จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุ 4 ปี       จ านวนเงิน   23,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุ 9 ปี       จ านวนเงิน   13,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุด 7 ปี        จ านวนเงิน   40,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จ ากัด อายุ 7 ปี      จ านวนเงิน   10,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอายุ 4 ปี      จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทบีทีเอส จ ากัดอายุ 5 ปี       จ านวนเงิน   20,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารอายุ 5 ปี      จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ ากัดอายุ 7 ปี       จ านวนเงิน   36,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จ ากัดอายุ 7 ปี       จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   จ านวนเงิน   36,592,500  บาท 
-  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด        จ านวนเงิน       400,000  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด                          จ านวนเงิน   27,000,000  บาท 
 การลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์เป็นการลงทุนภายใต้ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ขออนุมัติในหลักการที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ทั้งนี้ปี 
2564 มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้บริษัทการบินไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

5. เรื่องอ่ืนฯ 
 ในปี 2564 สหกรณ์ได้ตรวจพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 3,676,000 บาท สหกรณ์ได้
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์ และได้บันทึกบัญชีลูกหนี้ อ่ืนระหว่างด าเนินคดี 
พร้อมทั้งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืนระหว่างด าเนินคดีเต็มจ านวนซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ที่ก าหนด  

/6. สรุป.. 
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6.  สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
 การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  มุ่งเน้นเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้ ใบสำคัญรับ – จ่ายเป็น
สำคัญเพื่อให้เอกสารมีความเหมาะสม และถูกต้องสมบูรณ์  การจ่ายเงินทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด กำหนดไว้ ยกเว้นระหว่างปีที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริตไม่นำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการ ซึ่งได้ดำเนินการ
ปรับปรุงรายการ และบันทึกรับรู้ลูกหนี้ระหว่างอื่นระหว่างดำเนินคดี พร้อมทั้งหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่นระหว่าง
ดำเนินดี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ที่กำหนด เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการ
มีข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจ สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะทุกครั้ง ทั้งนี้สหกรณ์ได้ลดการรับจ่าย   เงิน
สดโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบธนาคารเพ่ือเป็นการควบคุมภายในการใช้จ่ายเงินสดให้รัดกุมมากยิ่งข้ึน 

 

  
           (นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์) 
           ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ครั้งที่ 
2/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีมติรับรองงบการเงินประจ าปี 2564 และให้น าเสนอขออนุมัติจาก 
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

        พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 55  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม   จ ากัด 

กรุงเทพมหานคร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2564 

.............................. 
เสนอ   อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

       ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
อุตสาหกรรม  จ ากัด   ส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่   30  กันยายน  2564  นั้น  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดง
ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวนัที่   5  พฤศจิกายน   2564  นั้น 

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. สรุปผลจากการตรวจสอบ

1.1   ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
1) สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์   ประกาศ   ค าสัง่   ค าแนะน า  แนวปฏิบัติของนาย

ทะเบียนสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  ก าหนดระเบียบตา่ง ๆ ขึ้นถือใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่                   

2) สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้เหมาะสม
จัดให้มีสัญญาจัดจา้งและหลักประกันการปฏิบัตงิานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

3) สหกรณ์ก าหนดระเบียบวา่ด้วยการรับ-จา่ยและเก็บรักษาเงนิสดขึ้นถือใช ้ จากการทดสอบ
รายการรับ-จ่าย การบันทึกบัญชี รวมถึงการเก็บรักษาเงินสดโดยสหกรณ์จะไม่เก็บเงินสดไว้จะน าฝากธนาคารทุกสิน้วัน
ท าการ   

4) การบันทึกบัญชีเปน็ไปตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เหมาะสมกับธุรกิจของ
สหกรณ์  สหกรณ์จัดท าบัญชโีดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของเอกชน   ช่วยในการปฏิบัตงิานด้าน
สมาชิกและทุนเรือนหุ้น  ลูกหนี ้ เงินรับฝาก  รวมทัง้จัดท าบัญชีแยกประเภท  สามารถสรุปข้อมูลค่าง ๆ ได้ครบถ้วน 
การบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบนั มกีารเปรียบเทียบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ เงินรับฝาก และ
ทะเบียนหุ้น ถูกตอ้งตรงกัน สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท ารายงานประจ าเดือนของแต่ละเดือนได้   

5) ด้านการปฏิบัติการและการบริหาร คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์มีการก าหนด
นโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  รายจ่ายต่าง ๆ  
ของสหกรณ์เป็นการจ่ายเพื่อกิจการของสหกรณ์และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้   

6) ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ท าการตรวจสอบ
กิจการและจัดท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการโดยสม่ าเสมอ 

1.2  ด้านการด าเนินธุรกิจ 
สมาชิก ณ วันสิ้นปี  จ านวน  3,585 คน  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  3  คน  จ านวนทนุเรือนหุ้น 

ณ วันสิน้ปี จ านวน  802,652,900.00 บาท  สหกรณ์ด าเนินธุรกิจด้านสนิเชื่อและการรับฝากเงนิ มีรายละเอียด ดังนี ้
- ธุรกิจสินเชื่อ  ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกรวม 626,496,600.00 บาท ลดลง

จากปีก่อน จ านวน  136,496,400.00 บาท หรือลดลงร้อยละ  17.89  มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้คิดเป็นร้อยละ  
65.12 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  การจ่ายเงินกู้เป็นไปตามระเบียบก าหนดไว้ มีหลักฐานการ 
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เป็นหนี้และการค้ าประกันครบถ้วน การช าระหนี้ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นไปตามก าหนดสัญญา  วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินกู้
คงเหลือ 847,449,499.42  บาท   มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพไว้จ านวน  406,432.75  
บาท  โดยสหกรณ์สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามก าหนดทุกเดือน  แต่ยังคงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ตามหลักความ
ระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช าระจากลูกหนี้ 
                                  ระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งท่ี 4/2564  เมื่อวันที่  28 มกราคม 
2564  และครั้งที่  9/2564 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบก าหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยก าหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ 
                                  1.  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 2    ให้ผ่อนผันการช าระหนี้ โดยพักช าระ 
ต้นเงินเป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกแจ้งความ
ประสงค์ 254 ราย 
                                  2.  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ให้ผ่อนผันการช าระหนี้ โดยพักช าระ    
ต้นเงินเป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 มีสมาชิกแจ้งความ
ประสงค์ 257 ราย     
                              -  การรับฝากเงิน  วันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากทั้งสิ้น   985,448,325.02  บาท  เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน จ านวน  5,985,190.56  บาท   มีค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย คิดเป็นร้อยละ  17.25  ของรายได้ดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
                     2.  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน 
         2.1 ด้านความเพียงพอของเงินทุน   สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น  1,971,343,490.36  บาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน  31,272,313.02  บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  1.61  ทุนด าเนินงานดังกล่าวมาจากแหล่ง
เงินทุนภายในสหกรณ์ ประกอบด้วย เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ  49.99  หนี้สินอ่ืน  ร้อยละ  0.27  และเป็นทุน
ของสหกรณ์เอง  ร้อยละ  49.74   มีสัดส่วนของหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน  1.01  เท่า  มีทุนส ารองต่อสินทรัพย์  0.05  เท่า  
มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ  6.91 ปีก่อนมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7.78   เมื่อพิจารณาความเข้มแข็ง
และความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง สหกรณ์มีทุนเพียงพอที่จะช าระหนี้ได้และไม่เกิดความเสี่ยง                                  
                         2.2  ด้านคุณภาพของสินทรัพย์   สินทรัพย์โดยรวมของสหกรณ์มีคุณภาพดีมาก เว้นแต่หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามข้อ 5  สหกรณ์มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5,000,000.00 
บาท มีการตั้งค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด ไว้จ านวน 250,000.00 บาท เนื่องจากบริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ ตามความเห็นชอบของศาลล้มละลายกลาง  ให้ขยาย
ระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ และยังไม่สามารถรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจนกว่าจะได้รับช าระจริง    นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีลูกหนี้
อ่ืนระหว่างด าเนินคดีซึ่งเกิดจากการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งมีหน้าที่รับฝาก-
ถอนเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ โดยตั้งแต่วันที่  2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม  2564 เจ้าหน้าที่การเงินกระท า
การทุจริตโดยการปลอมแปลมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม แก้ไขรายการฝากถอน น าเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสมาชกิ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบสหกรณ์ รวมความเสียหายทั้งสิ้น 3,676,000.00 บาท เมื่อสหกรณ์ตรวจพบว่ามีการทุจริต จึงได้
ส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ไปยังสมาชิกทุกคนเพื่อให้สมาชิกตรวจสอบ
ความถูกต้องของยอดเงินฝาก และคณะกรรมการด าเนินการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ผู้กระท าความผิดยอมรับว่าได้กระท าการทุจริตจริงและบันทึกรับสภาพความผดิไวเ้ป็น
หนังสือ  สหกรณ์ได้มีค าสั่งเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ทีก่ระท าการทุจริต และได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพือ่ด าเนินการตาม
กฎหมายแล้ว  ในวันสิ้นปีได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดีไว้เต็มจ านวน  
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                         2.3  ความสามารถในการบริหาร  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ รวม 826,908,945.80  บาท ลดลง
จากปีก่อนจ านวน  216,325,614.04  บาท  หรือลดลงร้อยละ  20.74  โดยลดลงทั้งธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจเงินรับฝาก   
แต่ยังสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี                                
                         2.4  ด้านการท าก าไร  สหกรณ์สามารถจัดท าก าไรปีปัจจุบัน จ านวน  66,873,424.40  บาท  
ลดลงจากปีก่อน จ านวน  5,975,423.18  บาท หรือลดลงร้อยละ  8.20   สาเหตุมาจากสหกรณ์มีผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด จ านวน 250,000.00 บาท และมีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 
จ านวน  3,676,000.00  บาท และประกอบกับรายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจากปีก่อน
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น 
                         2.5  ด้านสภาพคล่อง   สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน  0.97 เท่า  ปีก่อน  1.08 เท่า แสดงว่า
ปีปัจจุบันสภาพคล่องลดลงเล็กน้อย มีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  0.03 เท่า  โดยหนี้สินหมุนเวียน
ของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกจึงมีโอกาสไม่มากที่จะถูกถอนคืนออกไปในจ านวนที่มากในคราว
เดียวกัน  ดังนั้นสหกรณ์ควรให้ความส าคัญในลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก  เงินฝากในสหกรณ์อ่ืน และเงินลงทุน ซึ่งเป็น
แหล่งเงินรับที่ส าคัญของสหกรณ์ที่จะน ามาเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์  การบริหารจัดการกับลูกหนี้ให้สามารถเรียก
เก็บเงินได้ตรงตามก าหนดเวลา และการบริหารเงินฝากสหกรณ์อื่น เงินลงทุน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการถอนคืนไม่ได้ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพราะจะช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากหนี้สูญและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้                          
                           2.6  ด้านผลกระทบของธุรกิจ       จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบัน 
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตของสมาชิก  เนื่องจากสมาชิก
ส่วนใหญ่มีรายได้ประจ าจากเงินเดือน จึงอาจท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอ มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการกู้ยืม
เปลี่ยนแปลงไป เป็นการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อปิดหนี้วงเงินกูเ้ดิมและใช้เงินส่วนต่างเพิ่มขึ้น ดังนั้นการอนุมัติสินเชื่อแก่สมาชกิ
สหกรณ์ต้องพิจารณาถึงหลักความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิก คุณสมบัติของผู้กู้ และหลักประกัน เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากตัวลูกหนี้ไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์
จากแหล่งที่มาของเงินทุนจะพบว่าสหกรณ์ยังคงใช้ทุนภายในที่ ได้จากค่าหุ้นที่มีการสะสมรายเดือน และเงินฝากของ
สมาชิกที่มีการสะสมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้สหกรณ์มีปริมาณเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนในระบบอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน โดยสหกรณ์ได้น าเงินทุนที่ได้ไปลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก น าไปฝากสหกรณ์อ่ืน และลงทุนใน
ตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากไม่สามารถถอนเงินรับฝาก/เงินลงทุนหรือทุนเรือนหุ้น  หรือไม่
สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ สหกรณ์ควรปฏิบัติตามระเบียบและค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว.53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เร่ือง การปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์น าเงินไปลงทุนในสหกรณ์
อ่ืน อย่างเคร่งครัด 
                                
                                                  
                                                                        (นางชัญญานชุ   หังสวนัส)                                                                                               
                                                                             ผู้สอบบัญชีสหกรณ ์
122/232  หมู่บ้านภัสสรไพร์ด 
ซ.ทรัพย์บุญชัย 28  ต.บางเมือง 
อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270  
โทร. 086 762 8999                                                     
วันที่   5  พฤศจิกายน   2564                                                                                        



50

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม   จ ากัด  ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี  30  กันยายน  2564  งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า  งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด  ณ วันที่   
30  กันยายน  2564    ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

             ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ   ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
             เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
             เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปน ี
             1.  เงินให้กู้ยืม  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  6  สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืม จ านวน  877,349,438.29  บาท  
โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน  406,432.75  บาท  เงินให้กู้ยืม – สุทธิ  เป็นจ านวน  876,943,005.54  บาท  (คิดเป็นร้อยละ  
45.20  ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น)  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการให้สินเช่ือแก่สมาชิกเป็นธุรกิจหลักน ามาซึ่ง รายได้
หลักของสหกรณ์  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินให้กู้และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนดไว้   
                 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการอนุมัติเงินกู้โดยคณะกรรมการเงินกู้ การบันทึกจ านวนเงินกู้ตรงกับที่คณะกรรมการเงินกู้
อนุมัติไว้ สอบทานการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่วนใหญเ่ป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา  ลูกหนี้ข้างต้นมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ไว้ คิดเป็นร้อยละ 0.05  ของลูกหนี้ท้ังสิ้น           
           2.  เงินฝากสหกรณ์อื่น  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ   4  สหกรณ์มีเงินฝากในสหกรณอ์ื่น รวม 5 แห่ง จ านวนเงิน  
756,075,432.66  บาท  (คิดเป็นร้อยละ  38.21 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น)  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการน าเงินไป
ฝากสหกรณ์อื่นนั้นมีเงื่อนไขการค านวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน    และระยะเวลาในการถอนเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของ 
เงินฝากแต่ละประเภท     
             ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่น  เพื่อพิจารณาสถานะถอนเงินได้   และตรวจสอบยอดคงเหลือของเงินฝาก
ตามสมุดบัญชีเงินฝากและใบรับเงินฝากเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามบัญชี รวมทั้งได้ส่งหนังสือยืนยันยอดไปยังสหกรณ์อื่นทุก
สหกรณ์เพื่อตรวจสอบว่ามียอดเงินฝากตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีหรือไม่     
           3.  เงินลงทุน     ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5  สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาว  จ านวน   305,742,500.00  บาท   
เป็นเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้) จ านวนเงิน 237,000,000.00 บาท  และเงินลงทุนท่ีไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด (ตราสารทุนและหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด) จ านวนเงิน 68,992,500.00 บาท  มีค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้น
กู้บริษัทการบินไทย จ ากัด จ านวน 250,000.00 บาท สหกรณ์ก าหนดนโยบายในการถือเงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือจนครบก าหนดแสดง
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
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                ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน  สอบทานการลงทุนเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  สอบทานการอนุมัติการ
ลงทุน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  เอกสารสิทธิ์ของเงินลงทุน รวมทั้งตรวจสอบการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนและ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  การบันทึกผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขของเงินลงทุน เว้นแต่
การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   ที่สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ 
เนื่องจาก บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามค าสั่งศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่  
14  กันยายน  2563  
           4.  เงินรับฝาก ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก ยอดเงินรับฝากคงเหลือจ านวน  
985,448,325.02   บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.80  ของทุนด าเนินงานท้ังสิ้น)  ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนหลักของสหกรณ์  มีค่าใช้จ่าย
จากดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก จ านวน  16,038,551.17  บาท  คิดเป็นร้อยละ  17.25  ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน  โดยดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินที่สหกรณ์ได้น าเงินฝากของสมาชิกมาเป็นทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินงาน                          
                ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก 
การจ่ายคืนเงินรับฝาก และการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก โดยสุ่มทดสอบการฝาก – ถอนเงินรับฝาก การค านวณดอกเบี้ย
จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ าปี  เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมทั้ง ได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายและสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญ        

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน                                                                                        
             คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 
            ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณทีี่มีเรือ่งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและ
การสังเกตและการสงสัยเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง 
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ปี  2564 ปี  2563
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 55,962,202.76 54,220,977.44
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 4 756,075,432.66 850,894,969.98
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ 6 136,389,866.92 142,014,527.30
ลูกหน้ีอ่ืนระหวา่งด าเนินคดี 3,676,000.00 0.00
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3,676,000.00 0.00

0.00 0.00
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 65,522.25 15,018.75
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 6,334,498.70 7,823,453.32

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 954,827,523.29 1,054,968,946.79
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 5 305,742,500.00 149,992,500.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ 6 710,653,199.75 734,928,478.24
อุปกรณ์ส านกังาน-สุทธิ 8 120,267.32 181,252.31

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,016,515,967.07 885,102,230.55
รวมสินทรัพย์ 1,971,343,490.36 1,940,071,177.34

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินรับฝาก 9 985,448,325.02 979,463,134.46
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10 152,628.50 133,885.00

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 985,600,953.52 979,597,019.46

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 30  กันยายน  2564
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ปี  2564 ปี  2563
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 5,264,670.00 5,803,380.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,264,670.00 5,803,380.00
รวมหน้ีสิน 990,865,623.52 985,400,399.46

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 802,652,900.00 780,624,150.00
ทุนส ารอง 103,455,000.87 96,169,992.31
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบียบและอ่ืน  ๆ 11 7,496,541.57 5,027,787.99
ก าไรสุทธิประจ าปี 66,873,424.40 72,848,847.58

รวมทุนของสหกรณ์ 980,477,866.84 954,670,777.88
รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 1,971,343,490.36 1,940,071,177.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วนัท่ี   3  พฤศจิกายน   2564

เลขานุการ

(นายประสงค ์  นรจิตร์)
ประธานกรรมการ

(นางวรรณา   เพชรพีระพงษ)์ 
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บาท % บาท %
รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 60,528,446.77 65.12 65,397,440.25 67.17
ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 58,680.17 0.06 117,924.86 0.12
ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 24,770,707.33 26.65 29,689,024.12 30.50
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้ 5,113,621.94 5.50 1,170,013.70 1.20
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,479,104.35 2.67 984,666.61 1.01
รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทนุ 92,950,560.56 100.00 97,359,069.54 100.00

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 16,038,551.17 17.25 18,628,900.96 19.13
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหุ้นกูบ้ริษทัการบินไทย 250,000.00 0.27 0.00 0.00
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 16,288,551.17 17.52 18,628,900.96 19.13

รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทนุสุทธิ 76,662,009.39 82.48 78,730,168.58 80.87
บวก  รายไดอ่ื้น

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 15,700.00 0.02 20,000.00 0.02
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 0.00 0.00 600.00 0.00
รายไดเ้บ็ดเตล็ด 2,999.29 0.00 2,214.60 0.00
รวมรายไดอ่ื้น 18,699.29 0.02 22,814.60 0.02

หกั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี
เงินเดือนและค่าจา้ง 3,524,050.33 3.79 3,343,200.00 3.43
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 33,728.00 0.04 48,600.00 0.05
เงินสมทบกองทุนทดแทน 3,619.00 0.00 1,374.00 0.00
บ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 324,290.00 0.35 753,740.00 0.78
ค่าล่วงเวลา 8,580.00 0.01 0.00 0.00
ค่ารักษาพยาบาล 272.00 0.00 0.00 0.00
      รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี 3,894,539.33 4.19 4,146,914.00 4.26

ปี 2564 ปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  กันยายน   2564
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บาท % บาท %
ปี 2564 ปี 2563

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคา 67,907.89 0.07 72,996.40 0.08
ค่าปรับปรุงส านกังาน 164,304.50 0.18 10,275.00 0.01
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 41,608.45 0.04 39,282.37 0.04
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,050.00 0.02 16,050.00 0.02
ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปร้ินเตอร์ 0.00 0.00 4,301.40 0.00
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,675.00 0.00
     รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 289,870.84 0.31 145,580.17 0.15

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าเบ้ียประชุม 330,875.00 0.36 335,375.00 0.35
ค่ารับรอง 5,131.00 0.01 3,628.00 0.00
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 68,835.60 0.08 71,470.45 0.07
ค่าวสัดุส านกังาน 20,292.05 0.02 30,794.33 0.03
ค่าสาธารณูปโภค 58,949.95 0.06 64,308.82 0.06
ค่าไปรษณีย์ 39,913.50 0.04 43,849.90 0.05
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน 12,862.00 0.01 3,208.00 0.00
ค่าตอบแทน 109,975.00 0.12 120,610.00 0.12
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 72,000.00 0.08 72,000.00 0.07
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 58,000.00 0.06 58,000.00 0.06
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 8,346.00 0.01 48,778.85 0.05
ค่าใชจ่้ายในการประชุมสัมมนา 0.00 0.00 6,201.00 0.01
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 1,108,658.00 1.19 711,407.00 0.73
ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ 22,116.39 0.02 19,778.40 0.02
ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 30,919.62 0.03 22,231.68 0.03
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืนระหวา่งด าเนินคดี 3,676,000.00 3.96 0.00 0.00
 รวมค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน 5,622,874.11 6.05 1,611,641.43 1.65

     รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 9,807,284.28 10.55 5,904,135.60 6.06
ก าไรสุทธิ 66,873,424.40 71.95 72,848,847.58 74.83
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 66,873,424.40 72,848,847.58
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 67,907.89 72,996.40
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืนระหว่างด าเนินคดี 3,676,000.00 0.00
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหุน้กูบ้ริษทัการบินไทย 250,000.00 0.00
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ (65,522.25 ) (15,018.75 )
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ (5,128,376.72 ) (7,444,085.81 )
ดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งรับ (1,391,675.35 ) (319,953.43 )
บ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 324,290.00 753,740.00
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 133,625.00 117,730.00
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 68,835.60 72,196.46

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 64,808,508.57 66,086,452.45
สินทรัพยด์ าเนินงาน 

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน (73,485,600.00 ) (76,131,584.00 )
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 74,810,895.33 76,128,731.75
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินการศึกษา (2,847,000.00 ) (2,932,000.00 )
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินการศึกษา 2,999,427.00 3,227,538.00
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (513,660,000.00 ) (646,015,620.03 )
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 554,394,717.06 675,202,789.22
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 513,168.25 244,019.00
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (36,504,000.00 ) (37,949,000.00 )
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 23,678,331.23 5,175,448.00
ลูกหน้ีอ่ืนระหว่างด าเนินคดี (3,676,000.00 ) 0.00
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ 15,018.75 15,549.50
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 7,706,585.81 6,937,326.03
เงินสดรับจากดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งรับ 319,953.43 272,005.48
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (86,368.15 ) (55,571.70 )

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2564
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

หน้ีสินด าเนินงาน
เงินสดจ่ายประกนัสงัคมรอน าส่ง (62,250.00 ) (97,200.00 )
เงินสดรับเงินประกนัสงัคมรอน าส่ง 62,956.00 91,800.00
เงินสดจ่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (405,060.62 ) (389,332.12 )
เงินสดรับภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 407,203.12 389,832.12
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (117,730.00 ) (116,560.00 )
เงินสดจ่ายส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี (863,000.00 ) 0.00

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 98,009,755.78 70,084,623.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซ้ือครุภณัฑ์ (6,922.90 ) (40,240.00 )
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 0.00 (11,000,000.00 )
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั (15,000,000.00 ) (11,000,000.00 )
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้กู ้ (141,000,000.00 ) (66,000,000.00 )

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (156,006,922.90 ) (88,040,240.00 )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินรับฝากสมาชิก 200,412,345.80 280,241,559.84
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากสมาชิก (194,427,155.24 ) (193,947,691.99 )
เงินสดจ่ายเงินปันผล (53,072,435.43 ) (53,822,718.00 )
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (6,483,150.01 ) (6,090,841.80 )
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หน้าท่ี (2,465,000.00 ) (2,486,000.00 )
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ (30,000.00 ) (30,000.00 )
เงินสดรับทุนเรือนหุน้ 41,780,300.00 42,444,800.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ (19,751,550.00 ) (14,320,730.00 )
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,044,500.00 ) (1,057,000.00 )

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)  กิจกรรมจดัหาเงิน (35,081,144.88 ) 50,931,378.05
เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (93,078,312.00 ) 32,975,761.75
เงินสด ณ วนัตน้ปี 905,115,947.42 872,140,185.67      
เงินสด ณ วนัส้ินปี 812,037,635.42 905,115,947.42      
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1. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ
  - สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
  - สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ย
 จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื

   -  เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยราคาทุน
 - เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (หมายถึง ราคาทุนของตราสารหน้ี
ท่ีไดม้าหรือโอนมาตั้งแต่เร่ิมแรก หกัเงินตน้ท่ีจ่ายคืน และบวกหรือหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของส่วนต่างระหวา่ง
ราคาทุนเร่ิมแรกกบัมูลค่าท่ีตราไว)้

 - เงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 - สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากหุน้กู ้บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  จนกวา่จะไดรั้บช าระจริง
 - สหกรณ์บนัทึกรับรู้การดอ้ยค่าของหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) โดยทยอยรับรู้การดอ้ยค่าในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5

ของมูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้กู ้และทยอยรับรู้การดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึนอีกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้กูใ้นแต่ละปี
 - สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย

การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
 - สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือตามราคาทุน

    - ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน  ค านวณโดยวิธีเส้นตรง  ในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
    - ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับทรัพยสิ์นรายการยอ่ย ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้
     - เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนทุกประเภท 
2. การแสดงรายการในงบการเงนิปี 2564  ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563

3. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร                        ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินสด 0.00 0.00
เงินฝากธนาคาร
           กระแสรายวนั 0.00 0.00
          ออมทรัพย์ 55,962,202.76 54,220,977.44

รวม 55,962,202.76 54,220,977.44

4. เงนิฝากสหกรณ์อ่ืน                              ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

ประเภทออมทรัพย-์ออมทรัพยพิ์เศษ
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 5,921,929.22 42,322,934.34
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั 21,053,503.44 20,472,035.64

รวม 26,975,432.66 62,794,969.98

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่  30  กันยายน  2564
………………………………….
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

ประเภทประจ า
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 195,100,000.00 254,100,000.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 345,000,000.00 345,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้านครหลวง จ ากดั (24 เดือน) 129,000,000.00 129,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ ากดั 60,000,000.00 60,000,000.00

รวม 729,100,000.00 788,100,000.00
รวมเงนิฝากสหกรณ์อ่ืน 756,075,432.66 850,894,969.98

5. เงนิลงทุน                              ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย

หุน้กู ้บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 15,000,000.00 15,000,000.00
หุน้กู ้บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 40,000,000.00 20,000,000.00
หุน้กู ้บมจ. ช.การช่าง 51,000,000.00 15,000,000.00
หุน้กู ้บมจ.ซีพี ออลล ์ 76,000,000.00 36,000,000.00
หุน้กู ้บมจ.อมตะ คอร์ปปอเรชัน่ 10,000,000.00 10,000,000.00
หุน้กู ้บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง 20,000,000.00 0.00
หุน้กู ้บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 5,000,000.00 0.00
หุน้กู ้บมจ.บา้นปู 15,000,000.00 0.00
หุน้กู ้บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 5,000,000.00 0.00

รวมเงินลงทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 237,000,000.00 96,000,000.00
เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ราคาทุน ราคาทุน

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 36,592,500.00 36,592,500.00
หุน้บริษทัสหประกนัชีวิต  จ ากดั 400,000.00 400,000.00
หุน้ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 27,000,000.00 12,000,000.00
หุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 5,000,000.00 5,000,000.00

รวม 68,992,500.00 53,992,500.00
หกั  ค่าเผ่ือปรับมูลค่าหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จ ากดั 250,000.00 0.00

รวมเงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 68,742,500.00 53,992,500.00
รวมเงนิลงทุนระยะยาว 305,742,500.00 149,992,500.00

เงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การเปล่ียนแปลงตามค าสัง่ศาลลม้ละลายกลางใหฟ้ื้นฟกิูจการเม่ือวนัท่ี 
14 กนัยายน 2563 และค าสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564  และ
รายละเอียดเก่ียวกบัแผนฟ้ืนฟกิูจการท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ เช่น การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุน้กู ้อตัราดอกเบ้ียหุน้กูใ้หม่ เป็นตน้
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6. เงนิให้กู้ ยืม  - สุทธิ                     ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินใหกู้ย้มื - ปกติ

ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 12,918,527.67 0.00 14,396,250.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 112,662,699.00 673,644,518.48 120,510,213.55 706,811,193.74
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 163,835.75 2,181,225.00 269,620.00 2,588,609.00
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 10,771,764.50 34,827,456.27 7,244,876.50 25,528,675.50

ลูกหน้ีอ่ืนอนัมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการใหเ้งินกู้
ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 279,472.75 0.00 0.00 0.00

รวม 136,796,299.67 710,653,199.75 142,420,960.05 734,928,478.24
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 406,432.75 0.00 406,432.75 0.00

เงนิให้กู้ ยืม - สุทธิ 136,389,866.92 710,653,199.75 142,014,527.30 734,928,478.24

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน  406,432.75  บาท   เป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินใหกู้ต้ามเกณฑก์ารจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด

ระหวา่งปีในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 และคร้ังท่ี 9/2564  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม
2564 เห็นชอบก าหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยก าหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ดงัน้ี

- มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ คร้ังท่ี 2 ใหผ้อ่นผนัการช าระหน้ี โดยพกัช าระตน้เงินเป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมคัรใจ)
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกแจง้ความประสงค ์ 254  ราย

- มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ คร้ังท่ี 3 ใหผ้อ่นผนัการช าระหน้ี โดยพกัช าระตน้เงินเป็นเวลา 3 เดือน (ตามความสมคัรใจ) 
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2564 มีสมาชิกแจง้ความประสงค ์ 257  ราย

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน             ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 76,946.63 59,414.08
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 4,865,876.72 7,444,085.81
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า คา้งรับ 29,095.89 29,095.89
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  คา้งรับ 237,049.32 223,109.59
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.ช.การช่าง  คา้งรับ 496,504.11 61,545.21
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.ซีพี ออลล ์ คา้งรับ 62,421.92 6,202.74
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่ คา้งรับ 185,506.85 0.00
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง คา้งรับ 231,934.25 0.00
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.เจริญโภคภณัฑ ์คา้งรับ 29,080.82 0.00
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.บา้นปู  คา้งรับ 78,657.53 0.00
ดอกเบ้ียหุน้กู ้บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  คา้งรับ 41,424.66 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 6,334,498.70 7,823,453.32
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8. อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ                         ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

อุปกรณ์ส านกังาน 794,450.52 787,527.62
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม 674,183.20 606,275.31
อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ 120,267.32 181,252.31

9. เงนิรับฝาก                       ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,353,087.89 1,109,319.69
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 984,095,237.13 978,353,814.77

รวมเงนิรับฝาก 985,448,325.02 979,463,134.46

10. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน                             ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 13,637.50 11,495.00
เงินประกนัสังคมรอน าส่ง 4,306.00 3,600.00
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีคา้งจ่าย 58,000.00 58,000.00
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีหกัเงินสมาชิกคา้งจ่าย 59,575.00 59,730.00
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คา้งจ่าย 16,050.00 0.00
เงินรอการตรวจสอบ 1,060.00 1,060.00

รวม 152,628.50 133,885.00

11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ       ประกอบด้วย
ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 277,662.12 122,162.12
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 3,316,471.33 1,103,217.75
ทุนสะสมเพ่ือขยายงาน 2,312,628.72 2,312,628.72
กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 1,589,779.40 1,489,779.40

รวม 7,496,541.57 5,027,787.99
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หนังสือรับรองของสหกรณ ์
วันท่ี  3  พฤศจิกายน  2564   

เรียน    นางชัญญานุช  หังสวนัส   ผู้สอบบัญชี  

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบ วันท่ี 4 มกราคม 2564 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดท างบการเงิน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และมีหน้าท่ีน าเสนอ
งบการเงินต่อท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 

1.3 ข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน 

งบการเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพัน
เงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุง  หรือ
เปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส าคัญ ข้อสังเกต ท้ังต่อเฉพาะรายการ  
หรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีไม่แก้ไขได้จัดท าเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท้ังหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือ 
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 
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1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของสหกรณ์ ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมท้ังได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ท้ังหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นนอกเหนือจาก
ท่ีได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน 

1.10 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การให้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นท่ี

เกี่ยวข้องท้ังหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอื่นท่ีท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จ ากัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลท้ังหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลต่อ
การแสดงงบการเงินท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือสงสัยว่าจะทุจริตท่ีสหกรณ์
ทราบและท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีมีบทบาท
ส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ด้านบริหาร ด้านการปฏิบัติการ หรือด้านการเงินการ
บัญชี หรือ อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการ
ถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต้ังส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายประสงค์  นรจิตร์) 

ประธานกรรมการ 

 
(นางพรพมิล  พงษ์บริบรูณ์) 

ผู้จัดการสหกรณ์ 
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6.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
 ผลการด าเนินงานในปี 2564 สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี 66,873,424.40 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ ข้อ 27 ดังนี้  

รายการ  
ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ก าไรสุทธิประจ าปี  66,873,424.40 100.00 72,848,847.58  100.00 
1. ทุนส ารอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)  6,687,342.45 10.00  7,285,000.00  10.00 
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
   (ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) 

 30,000.00  0.04  30,000.00  0.04 

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว  
   (ปี 2564 ร้อยละ 6.61 , ปี 2563 ร้อยละ 7) 

51,548,341.95 77.09 53,072,439.00  72.85 

4. เงินเฉลี่ยคืน ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้แก่
สหกรณ์  (ปี 2564 ร้อยละ 9 , ปี 2563 ร้อยละ 10) 

5,407,740.00 8.09  6,483,155.00  8.90 

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 

2,000,000.00 2.99  2,465,000.00  3.38 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์) 

0.00 0.00  2,213,253.58  3.04 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 1,200,000.00 1.79  1,200,000.00  1.65 
8. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกัน 0.00 0.00  100,000.00 0.14 
 

สรุปผลการจัดสรรก าไรสุทธ ิ
ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1. ส่วนที่กลับมาเป็นของสมาชิก 56,956,081.95 85.18 59,555,594.00 81.75 
2. ส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 7,887,342.45 11.79 10,798,253.58 14.83 
3. ส่วนที่เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 2,000,000.00 2.99 2,465,000.00 3.38 
4. ส่วนที่เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 

หมายเหตุ : ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 28 วรรค 3 “ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
เสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร
หรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น” 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

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

        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 66  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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6.2 พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จ านวน 3,316,471.33 บาท  
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จ านวน 1 ,105,201.80 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 0.14 
 และเมื่อรวมกับการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผล ข้อ 6.1 แล้ว เงินปันผลที่จ่ายให้แก่สมาชิก 
ประจ าปี 2564 จะรวมเป็นอัตราร้อยละ 6.75 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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แผนงานประจำปี 2565 

 1. การบริหารงานสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกตามหลักสหกรณ์ บริหารด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
โดยรวมและความมั่นคงของสหกรณ์เป็นสำคัญ และพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชั่นและโมบายแอปพลิเคชั่น 
สำหรับบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 2. การส่งเสริมการออม 
 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก โดยให้บริการรับฝากเงินและให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์  
 3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน โดยพิจารณาให้เงินกู้ตามความจำเป็นและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด 
 4. การลงทุนภายนอก 
 พิจารณานำเงินไปลงทุนภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด บริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  
 5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
 จัดให้มีสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

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

งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้
การบริหารมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เห็นควรให้งบประมาณรายจ่ายนี้สามารถ  
ถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ เนื่องจากถ้างบประมาณรายจ่ายไม่สามารถถัวจ่ายได้ สหกรณ์จะต้องทำ
การเรียกประชุมวิสามัญเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
 และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีแล้ว หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อของบประมาณ
ประจำปี 2566 ระหว่างนี้ขออนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจำปี 2565 เป็นกรอบงบประมาณประจำปี 
2566 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
 
  

       พิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณรายจ่าย 
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ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  

ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2565 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
รายจ่าย 

 
ปี 2564 ปี 2565 

เหตุผลความจำเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอตัง้งบฯ 

1. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี     
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที ่ 3,593,040.00   3,524,050.33  3,451,800.00  - เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 6 คน 
1.2 ค่าล่วงเวลา  30,000.00   8,580.00   30,000.00  - ค่าทำงานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1.3 เงินสมทบประกันสังคม 
     และกองทุนเงินทดแทน 

 60,000.00   37,347.00   60,000.00  - เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบ 
  กองทุนเงินทดแทนของลกูจ้างตามกฎหมาย 

1.4 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที ่  69,000.00   272.00   69,000.00  - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เบิกประกัน  
  สังคมไม่ได้ คนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อป ี
- ค่าตรวจสุขภาพ คนละไม่เกิน 1,500 บาทตอ่ปี 

1.5 เงินสำรองบำเหน็จ  679,470.00   324,290.00   673,030.00 - สำรองบำเหน็จไว้จ่ายเมื่อเจ้าหน้าที่ออกจากงาน 
รวม 1.ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับเจ้าหนา้ท่ี 4,431,510.00 3,894,539.33 4,283,830.00  
2. คา่ใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์    
2.1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  50,000.00   41,608.45   50,000.00  - ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารจากบริษัทเอกชน 
2.2 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม  40,000.00   16,050.00   40,000.00  - ค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2.3 ค่าพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์  100,000.00  0.00    0.00    - การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ตามแผนงาน 

  (ปี 2565 จะใช้งบจากทุนสะสมเพือ่ขยายงาน) 
2.4 ค่าปรับปรุงสำนักงาน  500,000.00   164,304.50   100,000.00  - ค่าปรับปรุงสำนักงานและค่าซ่อมลิฟต ์
2.5 ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต ์ 0.00     0.00   35,000.00  - ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) 
รวม 2.ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับอาคารฯ  690,000.00   221,962.95   225,000.00  
3. คา่ใช้จ่ายดำเนินงานอื่น     
3.1 ค่าเบ้ียประชุม 350,000.00  330,875.00  390,000.00  - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 (ประธาน 1,250 บาท, กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
กิจการ/ที่ปรึกษา 1,000 บาท)  
- คณะอนุกรรมการ, คณะกรรมการอื่น  
(ประธาน 625 บาท, กรรมการ/ที่ปรึกษา 500 บาท) 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานสหกรณ์ 

40,000.00  12,862.00  40,000.00  - ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 

3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน 40,000.00  20,292.05  40,000.00  - ค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน 
3.4 ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนา 50,000.00  0.00  50,000.00  - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาของบุคลากร 
3.5 ค่ารับรอง 15,000.00  5,131.00  15,000.00  - ค่ารับรองในการประชุมและผู้มาตดิต่อสหกรณ์ 
3.6 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 100,000.00  68,835.60  100,000.00  - ค่าเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ์ตา่ง ๆ 
3.7 ค่าตอบแทน   
 

150,000.00  109,975.00  150,000.00  - ค่าตอบแทนหน่วยงานที่หกัเงินส่งสหกรณ์ และ 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลอืงานสหกรณ์ 

3.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 72,000.00  72,000.00  72,000.00  - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
3.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ ่
    สามัญประจำปี 

1,100,000.00  1,108,658.00  950,000.00  - ค่าตอบแทนพิเศษสมาชกิ เงินรางวัล และ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามญัประจำปี 

3.10 ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00  58,949.95  80,000.00  - ค่าน้ำประปา ไฟฟา้ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
3.11 ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญช ี 58,000.00  58,000.00  60,000.00  - ค่าธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญชี  
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รายจ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 

เหตุผลความจำเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอตัง้งบฯ 

3.12 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ ์ 40,000.00  22,116.39  40,000.00  - ค่าจัดทำเว็บไซต์ สื่อสารสนเทศ และค่าใช้จ่าย 
  ในการประชาสัมพันธ์ขา่วสารสหกรณ์ 

3.13 ค่าไปรษณีย์ 50,000.00  39,913.50  50,000.00  - ค่าไปรษณีย์จัดส่งเอกสาร 
3.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 60,000.00  8,346.00  60,000.00  - ค่าโอนเงิน/ค่าธรรมเนียมอื่นทีธ่นาคารเรียกเก็บ 
3.15 ค่าใช้จ่ายทั่วไป  123,490.00  30,919.62  124,170.00 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น 
รวม 3. คา่ใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 2,348,490.00  1,946,874.11  2,221,170.00   

รวมท้ังสิ้น 7,470,000.00  6,063,376.39 6,730,000.00  
 

ครุภัณฑ ์
 

ปี 2564 ปี 2565 
เหตุผลความจำเป็น งบประมาณ จ่ายจริง ขอตัง้งบฯ 

1.  เก้าอี้ให้บริการสมาชกิ 2 ตัว     5,000.00 4,423.38 0.00  
2. ตู้เอกสาร 1 ตู้     2,500.00 2,499.52 0.00  
3. โต๊ะประชุม 20 ที่น่ัง 1 ชุด   60,000.00 0.00   60,000.00 

รายการที่ 3 - 7 สำหรับกรณีที่ต้องย้ายห้อง
สำนักงานใหม่ 

4. โต๊ะทำงาน 7 ชุด   94,500.00 0.00   94,500.00 
5. เก้าอีพ้กัคอย 4 ที่น่ัง 3 ชุด   24,000.00 0.00   24,000.00 
6. เคร่ืองปรับอากาศ 4 ตัว  250,000.00 0.00  250,000.00 
7. เคร่ืองเสียงห้องประชุม 1 ชุด 170,000.00 0.00 170,000.00 

รวมเป็นเงิน 606,000.00 6,922.90 598,500.00  

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2565 

ประมาณการรายรับและรายจา่ย 
ปี 2564 ปี 2565 

ประมาณการ รับ/จ่าย จรงิ ประมาณการ % 
รายรับ     
  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชกิกู ้ 62,400,000.00   60,528,446.77  55,000,000.00 64.25 
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 24,000,000.00   24,829,387.50  19,200,000.00 22.43 
  ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและรายได้อื่น 5,900,000.00   7,611,425.58 11,400,000.00 13.32 

รวมรายรับ 92,300,000.00  92,969,259.85  85,600,000.00 100.00 
รายจ่าย     
  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  19,550,000.00  16,038,551.17  15,000,000.00  17.52 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที ่ 4,431,510.00 3,894,539.33 4,283,830.00  5.01 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์  690,000.00   221,962.95  225,000.00  0.26 
  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 2,348,490.00  1,946,874.11  2,221,170.00  2.60 
  ค่าเสื่อมราคา  80,000.00  67,907.89  70,000.00  0.08 
  การด้อยค่า-หุ้นกู้การบินไทย 0.00 250,000.00  500,000.00  0.58 
  หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00   3,676,000.00  0.00 0.00 

รวมรายจา่ย 27,100,000.00  26,095,835.45 22,300,000.00 26.05 
ประมาณการกำไรสุทธิ 65,200,000.00 66,873,424.40 63,300,000.00 73.95 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 อำนาจหน้าที่ของ 
ที่ประชุมใหญ่ กำหนดว่า ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 “ (9) กำหนดค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก และค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ 
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” 
 โดยที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณา
กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ดังต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์            อัตราเดิม(ป ี2546) ปรับเป็น 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
   1.1 เจ้าหน้าที่และผู้ไปปฏิบัติงานให้สหกรณ์  วันละ 
   1.2 คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ   วันละ 
   1.3 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์         วันละ 

 
200 บาท 
300 บาท 

 
300 บาท 
400 บาท 
400 บาท 

2. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่าพาหนะ 
   2.1 ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง  
         และให้เบิกค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 
   2.2 กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว ให้เบิกได้กิโลเมตรละ  

 
 
 

2 บาท 

 
 
 

4 บาท 
3. ค่าเช่าที่พัก  (เดิมมีอัตราเดียว) 
    3.1 เจ้าหน้าที่และผู้ไปปฏิบัติงานให้สหกรณ์ ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง 
          แต่ไม่เกินวันละ…...…/คน 
    3.2 คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  
          ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ……..…/คน 

1,200 บาท 
 
 

 
 

1,600 บาท 
 

2,200 บาท 

 โดยการเดินทางไปปฏิบัติงานที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือคณะกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณีเสียก่อน 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

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

               พจิารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ส าหรับผู้ไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 88  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 “วงเงินกู้ยืมหรือ
การค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและ
สมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” และเมื่อ
ปีงบประมาณ 2564 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
ประจำปี 2564 ในวงเงิน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7.2.2 (1) กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ สำหรับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์  
ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ (การคำนวณ : ทุนเรือนหุ้น 802,652,900.00 + 
ทุนสำรองของสหกรณ ์103,455,000.87) X 1.5 = 1,359,161,851.30 บาท) 

 ดังนั้น เพื่อป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ  
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2565  
ในวงเงิน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค ้าประกัน ประจ าปี 2565 99  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน
ได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด” ซึ่งประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  
ข้อ 3 และข้อ 4 กำหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
   (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
  (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร    
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
  (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
  (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซ่ึง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่ม ีว ัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
            ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และต้องผ่าน
การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
            ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าวข้างต้นและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติในหลักการให้
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด สามารถนำเงินไปฝากหรื อลงทุน
ตามข้อ 3(7) ได้ ทั้งนี้ เมื ่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์  (ปัจจุบันทุนสำรองของสหกรณ์มี
จำนวน 103,455,000.87 บาท)  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

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

       พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ 

 

11  00  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 



74

 
 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 “การตรวจสอบ
บัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง” 
และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ท่ีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ก าหนดให้สหกรณ์ท่ีมีทุนต้ังแต่ส่ีสิบล้านบาทขึ้นไป และมีผลการจัดช้ันคุณภาพการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ด าเนินการจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดนั้น 
 ส าหรับปีนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
      ล าดับท่ี 1  นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 60,000 บาท 
      ล าดับท่ี 2  นางสาววนา      บุญโพธิ์แก้ว        ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 80,000 บาท 
 ผู้สอบบัญชีท้ังสองราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 
รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอบริการ 
สอบบัญชีสหกรณ์ 

ล าดับที่ 1 
นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 

ล าดับที่ 2  
นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
- จ านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
 
- จ านวนผู้ช่วย 

 
- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 4 คน 

 
- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
  ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ 
 

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

3. ประสบการณ์  - เป็นข้าราชการบ านาญกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ขณะรับราชการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี รวม 18 ปี 
- ข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ ์
ซึ่งเป็นผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ ต้ังแต่ปี 2551 
- ปี 2564 รับงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์รวม 20 แห่ง 

- เป็นผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์จนถึงเกษียณอายุราชการ 
 
- เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในต าแหน่ง
ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  
 
- ปี 2563 รับงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์รวม 16 แห่ง 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000 บาท 80,000 บาท 

    พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2565 11  11  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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 คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ล าดับท่ี 1 นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 60,000 บาท และเลือกผู้สอบบัญชี ล าดับท่ี 2 นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 
เป็นผู้สอบบัญชีส ารองไว้ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีล าดับท่ี 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2565 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 78 กำหนดว่า  
“ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกิน  
ห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำ 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้” และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ
สหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการจึงประกาศ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 (ประกาศที่ 24/2564) โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะมีวาระการดำรง
ตำแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปีทางบัญชี (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) ปรากฏมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน1 คน ได้แก่ นางสาวปิยะนุช รอดสงค์  

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจำปี 2565 และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาท 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 11  22  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 53 กำหนดให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  
 และข้อ 55 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว
ละสองปีนับแต่วันเลือกต้ัง  
 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 (ปี 2564) จำนวน 15 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้  
 •  กรรมการที่ยังไม่ครบวาระ 2 ปี คงอยู่ในตำแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จำนวน 8 คน ดังนี ้
  1.  นางสุทธินีย ์  พู่ผกา   วาระที่ 2  ปีที่ 1 
  2.  นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ ์  วาระที่ 2  ปีที่ 1 
  3.  นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   วาระที่ 2  ปีที่ 1 
  4.  นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  วาระที่ 2  ปีที่ 1 
  5.  นายเลิศอนันต์ เศวตสวัสด ี  วาระที่ 1  ปีที่ 1 
  6.  นายไพศาล  ศรประสิทธิ ์  วาระที่ 1  ปีที่ 1 
  7.  นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   วาระที่ 1  ปีที่ 1 
  8.  นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ด ี   วาระที่ 1  ปีที่ 1 
 •  ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 1 ปีที่ 2) แต่
สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ รวมจำนวน 4 คน ดังนี้   
  1. นายประสงค์  นรจิตร ์      
  2. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ ์   
  3. นางสาวนันทน ี สุขลาภ    
  4. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม   
 •  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 2 ปีที่ 2) แต่ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้ง
ใหม่ได้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระ 4 ปี จำนวน 3 คน ดังนี้   
  1. นายณรงค์   บัวบาน   
  2. นายวิชิต  รอดสุทธ ิ   
  3. นางศิตา  ดอนชมไพร   
 
 
 

   พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 11  33  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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 ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 
ที ่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 7 คน โดยสหกรณ์ได้มีประกาศที่ 22/2564 เรื ่อง กำหนดการรับสมัครและ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพื่อรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนิ นการ ชุดที่ 37 ประจำปี 
2565 กำหนดวันสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 และจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ัง ในวันที่ 
19 ตุลาคม 2564 รายช่ือและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 จำนวน 11 คน มีดังนี้ 

หมายเลข 1 นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช 
หมายเลข 2 นางสาวจริดา คงรื่น 
หมายเลข 3 นางประนอม ยอดมาลี 
หมายเลข 4 นางวรรณา เพชรพีระพงษ์ 
หมายเลข 5 นายธีรวัต ฤกษ์อำนวยโชค 
หมายเลข 6 นายประสงค ์ นรจิตร ์
หมายเลข 7 นางกาญจนา ชมรุ่ง 
หมายเลข 8 นายประเสริฐ ตปนียางกูร 
หมายเลข 9 นายปุญญพัฒน ์ วังนิยม 
หมายเลข 10 นางสาวนันทนี สุขลาภ 
หมายเลข 11 นายสำรวย คุ้นเคย 

 คณะกรรมการดำเนินการได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยการลงคะแนนของสมาชิกใน
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีสมาชิก
มาลงคะแนนทั้งสิ้นจำนวน ............. คน จากสมาชิกผู้สิทธิทั้งหมดจำนวน ............. คน สรุปผลการเลือกตั้งได้
ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 7 คน เพื่อเสนอชื่อรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ ดังนี ้

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

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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 เนื่องจากนายประสงค์ นรจิตร์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ประจำปี 2564 ครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่จึงต้องเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565 ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วย
วิธีการสรรหาและจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 12. ให้คณะอนุกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการ
เลือกประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 13. การเลือกประธานคณะกรรมการดำเนินการ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อผู้จะรับเลือกตั้งเป็น
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องยืนยันความสมัคร
ใจลงรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ การเลือกใช้วิธียกมือโหวตในที่ประชุมผู้ได้คะแนนสูงสุดจะ
ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565 ดังนี้ 

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

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 37 11  44  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 อำนาจหน้าที่ของที่
ประชุมใหญ่ กำหนดว่า ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้... “(10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ” 
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ในการประชุมครั ้งที่  
13/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ... เกี่ยวกับเร่ือง... 
1. ข้อ 19 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ ์ - การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ ์
2. ข้อ 27. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี - การจัดสรรกำไรเป็นค่าบำรุงสันนิบาตฯ 
3. ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก - ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของผู้สมคัรสมาชิก 
4. ข้อ 61. คณะกรรมการเงินกู ้ - การกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี 

  ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ข้อ 62. คณะอนุกรรมการการลงทุน 
5. ข้อ 47. การประชุมใหญ่สามัญ - การเลือกตั้งและการประชุมใหญ ่

   ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ข้อ 53. คณะกรรมการดำเนินการ 
ข้อ 67. รายงานการประชุม 

6. ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกิจการ -  คุณสมบตัิและวาระการดำรงตำแหน่ง 
   ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 79. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 

7. ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ ์ -  การแก้ไขข้อความให้เป็นไปตามระเบียบ 
   นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี 
   ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 

ข้อ 22. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ ่
ข้อ 52. อำนาจหน้าท่ีของที่ประชุมใหญ ่
ข้อ 59. อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดำเนินการ 
ข้อ 70. อำนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้จัดการ 
ข้อ 75. การเปลี่ยนผู้จดัการ 

 
  

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 11  55  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 19. (เรื่อง การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์) 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

     ข้อ19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลง
ลายมือชื่อเพื ่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี ่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็น
พิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
          (1) หนังส ือกู ้ย ืมซ ึ ่งสหกรณ์เป ็นผ ู ้ก ู ้ยืม 
ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนติิ
กรรมอ ื ่น ๆ จะต ้องลงลายม ือช ื ่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ 
หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู ้ท ี ่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
          (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้ง
ปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลง
ลายมือช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     อน่ึง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค 
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทบัตราของสหกรณ์ 
(ถ้าม)ี เป็นสำคัญด้วย 
 

     ข้อ19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลง
ลายมือชื่อเพื ่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี ่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็น
พิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
          (1) หนังส ือกู ้ย ืมซ ึ ่งสหกรณ์เป ็นผ ู ้ก ู ้ยืม 
ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติ
กรรมอ ื ่น ๆ จะต ้องลงลายม ือช ื ่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ 
หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู ้ท ี ่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมายหรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
          (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้ง
ปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลง
ลายมือช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่ง
จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เง ินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์
เป็นสำคัญด้วย 

 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 
มาตรา 51 
 
 
 
เนื่องจากประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ ฝรช.(12) 
ว.123/2552 ลงวันท่ี 
11 สิงหาคม 2552 
ยกเลิกตราประทับ 
ในเงื่อนไขการสั่ง
จ่ายเงินตามเช็ค 

 
 
2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27. (เรื่อง การจัดสรรกำไรเป็นค่าบำรุงสันนิบาตฯ) 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     ข้อ 27. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ 
ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด      
     กำไรสุทธิประจำปีที ่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ 
ดังต่อไปนี้ 

     ข้อ 27. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้น 
ปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไร
ส ุทธ ิ ให ้จ ัดสรรเป็นทุนสำรองไม ่น ้อยกว่าร ้อย 
ละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบําร ุงส ันน ิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 
       กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ 
ดังต่อไปนี้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542  
แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2553 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     (1) เป็นเงินปันผลตามหุ ้นที ่ชำระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น
ที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
     ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่
สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน  
มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น 
ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
     (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่
สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี
นั้น 
     (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
     (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ใน
วันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอน
ได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้น ตาม (1) 
     (5) เป็นทุนเพื ่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
     (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั ้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
     (9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็น
ทุนสำรองทั้งสิ้น 

      (1) เป็นเงินปันผลตามหุ ้นที ่ชำระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น
ที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
     ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่
สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน  
มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น 
ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
     (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่
สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี
นั้น 
     (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
     (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ใน
วันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอน
ได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้น ตาม (1) 
     (5) เป็นทุนเพื ่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  
ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
     (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั ้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
     (9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็น
ทุนสำรองทั้งสิ้น 

 (1) – (9) คงเดิม 

 
 
 



83

3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32. (เรื่อง ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครสมาชิก) 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

      ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
ซึ ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้อง 
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมี
ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผู ้สม ัครในตำแหน่งไม่ต ่ำกว่า 
ระดับหกคนหนึ ่งรับรอง แต่ถ้าผู ้สมัครเป็นผู ้ดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหกก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 
 
     เม ื ่อคณะกรรมการดำเน ินการได ้สอบสวน
พิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู ้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที ่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั ้งเห็นเป็นการสมควร
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน 
แล้วเสนอเรื ่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที ่ประชุม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ 
     ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื ่อผู ้สมัครร้องขอ ก็ให้ 
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิก ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

     ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
ซึ ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้อง 
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมี
ผ ู ้บ ังค ับบัญชาของผู ้สม ัครในตำแหน่งไม่ต ่ำกว่า 
ระดับชำนาญการหรือระดับอาวุโสหรือเทียบเท่า 
คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ
กว่าระดับชำนาญการหรือระดับอาวุโสหรือเทียบเท่า
ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     เม ื ่อคณะกรรมการดำเน ินการได ้สอบสวน
พิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู ้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที ่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั ้งเห็นเป็นการสมควร
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน 
แล้วเสนอเรื ่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที ่ประชุม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ 
     ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื ่อผู ้สมัครร้องขอ ก็ให้ 
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิก ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 
 
 
 
 
เพื่อแก้ไขตำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมคัรให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

 
4. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 61. และข้อ 62. (เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการการลงทุน) 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
      ข้อ 61. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวนห้าคน 
โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 
      คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ
กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ ่งตั้ง 
คณะกรรมการเงินกู้น้ัน 

      ข้อ 61. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวนไม่น้อย
กว่าห้าคน แต่ไม่เก ินเจ็ดคน โดยให้มีตำแหน่ง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง 
นอกนั้นเป็นกรรมการ 
      คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ
กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ ่งตั้ง 
คณะกรรมการเงินกู้น้ัน 

เพื่อให้มีจำนวน
คณะกรรมการเงินกู ้
ที่เหมาะสม 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
      ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
      ในการประชุมคณะกรรมการเง ินกู ้  ต ้องมี
กรรมการเงินกู ้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้
นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
      ในการปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการเงินกู ้ต ้อง
กระทำตามข้อบังค ับและระเบียบของสหกรณ์ 
ตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ 
ถ้าไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติ หรือคำสั่งดังว่า
นั้นก็ต้องกระทำตามทางอันสมควร เพื่อให้บังเกิดผล
ดีกับสหกรณ์ 
      ข้อ 62. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ 
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู ้แก่สมาชิกตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้ง 
ข้อต่อไปนี้ 
       (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู ้ของสมาชิกให้เป็น 
ไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
       (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลกัประกนั
ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็น
ว่าหลัก ประกันสำหรับเงินกู ้รายใดเกิดบกพร่อง  
ก็ต้องกำหนดให้ผ ู ้กู ้จ ัดการแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
       (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิก 
ผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 
       (4) สอบสวนเบ ื ้องต ้นให ้ได ้ข ้อความจริง  
ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระ
หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

      ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
      ในการประชุมคณะกรรมการเง ินก ู ้  ต ้องมี
กรรมการเงินกู ้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของ
จำนวนกรรมการเงินกู้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้
นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
      ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเงินกู ้ต้อง
กระทำตามข ้อบังค ับและระเบ ียบของสหกรณ์ 
ตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ 
ถ้าไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติ หรือคำสั่งดังว่า
นั้นก็ต้องกระทำตามทางอันสมควร เพื่อให้บังเกิดผล
ดีกับสหกรณ์ 
       อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการเง ินกู ้ ให้
คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู ้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทัง้ 
ข้อต่อไปนี ้
       (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็น 
ไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
       (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกนั
ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็น
ว่าหลัก ประกันสำหรับเงินกู ้รายใดเกิดบกพร่อง  
ก็ต้องกำหนดให้ผ ู ้กู ้จ ัดการแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
       (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิก 
ผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 
       (4) สอบสวนเบ ื ้องต ้นให ้ได ้ข ้อความจริง  
ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระ
หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ย้ายข้อ 62. เดิม 
มารวมกับข้อ 61. 
โดยข้อความคงเดิม 
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ย้ายข้อ 62. เดิม ไปรวมกับข้อ 61.        ข ้ อ  6 2  คณะอน ุ ก ร รมก า รก า รล งทุ น  

ให ้คณะกรรมการดำเน ินการแต่งต ั ้ งกรรมการ
ดำเนินการ เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวน 
ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และต้องไม่มี
กรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี ่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่ง
ประธานกรรมการคนหนึ ่งและเลขานุการคนหนึ่ง 
นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
     ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร อ า จ แ ต ่ ง ตั้ ง
บุคคลภายนอกที ่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นที ่ปร ึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 
     คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้
เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่ง
ตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
     ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน เดือนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการ
ลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
     ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมี
อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ข้อวินิจฉัยทั ้งปวงของคณะอนุกรรมการการ
ลงทุนให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
    อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าที่
ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือ
คำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี ้
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและ
แผนเกี ่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการบริหารความเสี ่ยงโดยรวม และ
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (2) พิจารณาอนุมัต ิแผนการลงทุนและแผน
จัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ 
ดำเนินการกำหนด 

เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง  
การดำเนินงานและ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 และ 
ระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
รับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน พ.ศ.2564 
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      (3 )  ประเม ิน ต ิดตาม และกำก ับด ูแลผล 

ประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 
     (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
     ( 5 )  รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานให ้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
     (6) ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อ ื ่นตามที ่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 

 

 
5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 47. ข้อ 53. และข้อ 67. (เรื่อง การเลือกตั้งและการประชุมใหญ่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     ข้อ 47. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่
สามัญคร ั ้งแรกภายในเก้าสิบว ันนับแต่ว ันที ่จด
ทะเบ ียนสหกรณ์ เพ ื ่อเล ือกต ั ้ งคณะกรรมการ
ดำเน ินการ และมอบหมายการท ั ้ งปวงให ้แก่
คณะกรรมการดำเนินการ 
     การประชุมใหญ่สาม ัญคร ั ้ งต ่อไป ให ้คณะ 
กรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ ่งร ้อยห้าสิบวันนับแต่ว ันส ิ ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ 

   ข้อ 47. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่
สามัญคร ั ้งแรกภายในเก้าสิบว ันนับแต่ว ันที ่จด
ทะเบ ียนสหกรณ์ เพ ื ่อเล ือกต ั ้ งคณะกรรมการ
ดำเน ินการ  และมอบหมายการท ั ้ งปวงให ้แก่
คณะกรรมการดำเนินการ 
    การประช ุมใหญ ่สาม ัญคร ั ้ งต ่อไป ให้ คณะ 
กรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
หนึ ่งร ้อยห้าสิบวันนับแต่ว ันสิ ้นปีทางบัญช ีของ
สหกรณ์ 
     สหกรณ์อาจจัดการประชุมใหญ่สามัญหรือการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อความสะดวก 
และความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการ 

     ข้อ 53. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการ
อีกสิบสี่คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 
 
     ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง
ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ 
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหน่ึง 
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 

    ข้อ 53. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการ
อีกสิบสี่คน ซึ ่งที ่ประชุมใหญ่เลือกตั ้งจากสมาชิก 
ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ 
     ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง
ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ 
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง 
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 

 
 
 
เพื่อความสะดวก
และความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ 
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     ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือ
ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
    (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สดุให้
จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระทำโดยทุจริต 
 
    (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่
    (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
    (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ตนเอง 
    (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

     ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือ
ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
     (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
    (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 
    (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
    (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือ
ผ ู ้ จ ัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ ่งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ 2562 
    (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูก
ส ั ่ ง เล ิ ก ตามมาตรา  89/3  วรรคสอง  แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ ่งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ 2562 
    (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์และกฎกระทรวงที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
    (8) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ตนเอง 
    (9) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     ข้อ 67. รายงานการประชุม ในการประชมุใหญ่ 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หร ือการ
ประชุมคณะกรรมการอื ่น ๆ นั ้น ต้องจัดให้ผู ้เข้า
ประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พจิารณา 
วินิจฉัยทั ้งส ิ ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้
ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการ หรือ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุม
นั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 

     ข้อ 67. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หร ือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะอนุกรรมการ
อื ่น ๆ นั ้น ต้องจัดให้ผ ู ้เข ้าประชุมลงลายมือช่ือ 
 หรือแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม กรณีเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับ
กรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ หรือคณะ 
อนุกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที ่เข้า
ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 

เพื่อรองรับ 
การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 
6. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 78. และข้อ 79. (เรื่อง คุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ) 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
    ข้อ 78. ผู ้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั ้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู ้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู ้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกิน
ห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 
 
 
 
 
 
     ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

    ข้อ 78. ผู ้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั ้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู ้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็น
ผู ้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ
รับรองหลักส ูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
รวมทั ้งไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เป ็นผ ู ้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคนหรือ
หนึ่งนิติบุคคล  
     ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ ์
ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์  
พ.ศ. 2563 

     ข้อ 79. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
     ผู ้ตรวจสอบกิจการซึ ่งออกไปนั ้น อาจได้รับ
เลือกตั้งซ้ำ 

     ข้อ 79. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
      ผู ้ตรวจสอบกิจการที ่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ ์
ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์  
พ.ศ. 2563 
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7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 52, ข้อ 59, ข้อ 70 และข้อ 75. (เรื่อง การแก้ไข
ข้อความให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563)  

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
      ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัด
ให ้ม ีการทำบ ัญชีตามแบบและรายการท ี ่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
      ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวันนับแต่วันที ่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการน ั ้น  และการลงบ ัญช ีต ้องม ี เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 
      ให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุก
รอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ซึ ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน 
และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน ตาม
แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
      วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ  วันท่ี 
30 กันยายน ของทุกป ี

    ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้
มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
      ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมดุบัญชี
ภายในสามวันนับแต่วันที ่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการน ั ้ น  และการลงบ ัญช ีต ้องม ี เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
      ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีอย่างนอ้ย
ครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน 
ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
      วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
ว่าด้วยการบญัช ี
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ. 2563 

     ข้อ 22. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้
คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ ้นปีทาง
บัญช ี
      ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่ง
สำเนารายงานประจำปีกับงบดุล ไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
ใหญ่ 
      อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบ ียบ และกฎหมายว ่าด ้วยสหกรณ ์ไว ้  ณ 
สำนักงานของสหกรณ์เพื ่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

     ข้อ 22. การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่
ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอ 
งบการเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
      ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี 
และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบการเงิน
ประจำปี ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 
      อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจำปี 
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก
ขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
ว่าด้วยการบญัช ี
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ. 2563 
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     ข้อ 52. อำนาจหน้าที ่ของที ่ประชุมใหญ่   
ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั ้งปวงที ่เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
     (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร
ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้
ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาเลือกตั ้งและถอดถอนกรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีของสหกรณ์ 
     (4) ร ับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเน ินงานของสหกรณ ์  ของคณะกรรมการ
ดำเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรรมการ
อื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือการค้ำประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์ 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
     (9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค ่าเบ ี ้ยประช ุมของกรรมการดำเน ินการ 
กรรมการอื่น ๆ ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
     (11)  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
     (12)  พิเคราะห์และปฏิบัต ิตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู ้ตรวจการสหกรณ์ ผู ้สอบบัญชี หรือ
พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่ซ ึ ่ งนายทะเบ ียนสหกรณ์
มอบหมาย 
     (13)  กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ 
สหกรณ์ 

    ข ้อ 52. อำนาจหน้าที ่ของท ี ่ประชุมใหญ่   
ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั ้งปวงที ่เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
     (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร
ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้
ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาเลือกตั ้งและถอดถอนกรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และ
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
     (4) ร ับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเน ินงานของสหกรณ ์  ของคณะกรรมการ
ดำเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรรมการ
อื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือการค้ำประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์ 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
     (9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค ่าเบ ี ้ยประช ุมของกรรมการดำเน ินการ 
กรรมการอื่น ๆ ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
     (11)  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
     (12)  พิเคราะห์และปฏิบัต ิตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู ้ตรวจการสหกรณ์ ผู ้สอบบัญชี หรือ
พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่ซ ึ ่ งนายทะเบ ียนสหกรณ์
มอบหมาย 
     (13)  กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ 
สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขข้อความ(3) 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
ว่าด้วยการบญัช ี
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ. 2563 
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     ข้อ 59. อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง   
ของสหกรณ์ กับทั ้งในทางอันจะทำให้เกิดความ
จำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
    (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและ
คำสั่งของสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
      (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม
ใหญ่ และเสนองบดุล กับรายงานประจำปี แสดงผล
การดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
 
      (4) ควบคุมด ูแลการจัดทำงบดุล งบกำไร
ขาดทุน เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (5) พิจารณาและเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (6) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (7) ควบคุมดูแลออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 
จ่ายเงิน การสะสมเงิน การจัดทำบัญชีและทะเบยีน
ต ่าง ๆ ตลอดจนควบคุมด ูแลการเก ็บเอกสาร
หลักฐานและทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมจะให้ผู ้ เก ี ่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ทันที 
     (8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และ
กำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานของผู ้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
     (9) พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
     (10) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (11) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา 
อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 

   ข ้อ 59. อำนาจหน้าท ี ่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญ
แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
    (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและ
คำสั่งของสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
      (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม
ใหญ่ และเสนองบการเงินประจำปี กับรายงาน
ประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 
      (4) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปี 
เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (5) พิจารณาและเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (6) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (7) ควบคุมดูแลออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 
จ่ายเงิน การสะสมเงิน การจัดทำบัญชีและทะเบยีน
ต ่าง ๆ ตลอดจนควบคุมด ูแลการเก ็บเอกสาร
หลักฐานและทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมจะให้ผู ้ เก ี ่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ทันที 
     (8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และ
กำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานของผู ้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
     (9) พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
     (10) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (11) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา 
อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขข้อความ(3),(4) 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
ว่าด้วยการบญัช ี
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ. 2563 
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     (12) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
     (13) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะ 
กรรมการเงินกู้ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
     (14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจ 
การสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (15) พิจารณาให้ความเที ่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
     (16) ให้ความช่วยเหลือการศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้สนใจทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ
และการบร ิหารงานของสหกรณ ์  ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบ 
     (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  
ผู ้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู ้จัดการ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
     (18) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที ่เห็น 
สมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
     (19) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
     (20) พิจารณาดำเนินการต่าง  ๆ เก ี ่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้ 
เป็นสมาชิก ทั ้งนี ้ ให้เป็นไปตามที ่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
และองค์การนั้น กำหนดไว้ 
     (22) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการ
ดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

     (12) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
     (13) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะ 
กรรมการเงินกู้ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
     (14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจ 
การสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (15) พิจารณาให้ความเที ่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
     (16) ให้ความช่วยเหลือการศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้สนใจทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ
และการบร ิหารงานของสหกรณ ์  ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบ 
     (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  
ผู ้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู ้จัดการ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
     (18) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที ่เห็น 
สมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
     (19) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
     (20) พิจารณาดำเนินการต่าง  ๆ เก ี ่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้ 
เป็นสมาชิก ทั ้งนี ้ ให้เป็นไปตามที ่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
และองค์การนั้น กำหนดไว้ 
     (22) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการ
ดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
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     ข้อ 70. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
     (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็น
การถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรม 
เนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
     (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้ง
ยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือหุ้น
ในสหกรณ์ 
     (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ์ 
     (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ 
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ 
     (5)  จ ัดทำรายละเอ ียดของสมาช ิกรายตัว
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
     (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม
อำนาจหน้าที ่ท ี ่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดา
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
     (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียก
ใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบ
ในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เก ี ่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 
     (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัด
เรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

     ข้อ 70. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
     (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็น
การถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรม 
เนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
     (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้ง
ยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือหุ้น
ในสหกรณ์ 
     (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ์ 
     (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ 
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ 
     (5)  จ ัดทำรายละเอ ียดของสมาช ิกรายตัว
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
     (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม
อำนาจหน้าที ่ท ี ่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดา
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
     (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียก
ใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบ
ในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เก ี ่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 
     (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัด
เรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
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     (10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไร
ขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีของสหกรณ ์  เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา 
     (12) จัดทำแผนปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้าที ่ให้
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
     (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุม
ใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ 
มิให้เข้าร่วมประชุม 
     (14) ปฏิบัต ิการเกี ่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
     (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบ
ตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย 
     (16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
     (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อ
ทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กำหนด 
     (18) ปฏิบัติงานอื ่น ๆ ตามที ่คณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการใน
หน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 

      (10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี และ
รายงานประจำป ีแสดงผลการดำเน ินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีของสหกรณ ์  เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา 
     (12) จัดทำแผนปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้าที ่ให้
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
     (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุม
ใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ 
มิให้เข้าร่วมประชุม 
     (14) ปฏิบัต ิการเกี ่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
     (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบ
ตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย 
     (16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
     (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อ
ทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กำหนด 
     (18) ปฏิบัติงานอื ่น ๆ ตามที ่คณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการใน
หน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 

แก้ไขข้อความ(10) 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
ว่าด้วยการบญัช ี
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ. 2563 

     ข้อ 75. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตลอดจน จัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะ
อันแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

     ข้อ 75. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตลอดจน จัดทำงบการเงินของสหกรณ์เพื ่อทราบ
ฐานะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  
ว่าด้วยการบญัช ี
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ. 2563 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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(ร่าง)  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 

ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ............  
*** ** ** ** ** *** ** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** ** ***  

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด พ.ศ. 2544  
ข้อ 59 (10) และข้อ 83 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2564 จึงได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกต้ัง
กรรมการดำเนินการ พ.ศ............. และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี ............. เมื่อวันที่ 
.............................. ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วยการสรรหา
และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ................” 
      ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป 
      ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและ
จัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด  
ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
      ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
      “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด                
      “สมาชิก”   หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์  
      “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์  
       “กรรมการดำเนินการ”   หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
       “อนุกรรมการสรรหา”   หมายความว่า อนุกรรมการสรรหาและดำเนินการเลือกตั้ง 
      “ผู้สมัคร”  หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ  
      “ผู้ได้รับการสรรหา”  หมายความว่า ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงการสรรหาสูงสุดเรียงตามลำดับของ
จำนวนกรรมการดำเนินการ ที่กำหนดขึ้นแต่ละคราวในการเลือกตั้ง 
      “สรรหา” หมายความว่า สรรหากรรมการดำเนินการ 
      ข้อ 5. ในการเลือกตั้งกรรมการให้มีการสรรหาโดย ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดวิธีการและ
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธาน
กรรมการหนึ่งคน กรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอื่นรวมกันจำนวนไม่เกินเจ็ดคน โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการดำเนินการ หรือสมาชิกสหกรณ์ 
      ข้อ 6. คณะอนุกรรมการสรรหา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
               (1)  กำหนดวันเวลาในการรับสมัครและสรรหา  

/ (2) พิจารณา... 

               ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 11  66  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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               (2)  พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 
               (3)  ดำเนินการสรรหา 
               (4)  นำเสนอผลการสรรหาเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
      ข้อ 7. อนุกรรมการสรรหาพ้นจากอำนาจหน้าที่เมื่อ 
               (1)  ตาย  
               (2)  ลาออก 
               (3)  สมัครรับการสรรหา 
       การพ้นอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการสรรหา ประธานกรรมการจะแต่งตั้งสมาชิกขึ้นแทนจำนวนที่ขาด
อยู่อีกก็ได้ 
      ข้อ 8. ในการดำเนินการสรรหาและเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการสรรหา ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
               (1)  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และประชาสัมพันธ์ผู้สมัครให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ก่อนวันสรรหา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
               (2)  จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา และประกาศให้สมาชิกทราบก่อนวัน
สรรหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
               (3)  จัดหาสถานที่ และหรืออุปกรณ์ หรือระบบเพื่อรองรับวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
               (4)  กำหนดวิธีปฏิบัติของสมาชิกในการลงคะแนนสรรหา 
               (5)  ดำเนินการสรรหา ทั้งนี้ถ้ามีผู้สมัครไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการที่กำหนดขึ้นในแต่ละ
คราวของการเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้สมัครทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการสรรหา โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนสรรหา 
               (6)  เสนอรายชื ่อผู ้ที ่ได้รับการสรรหาต่อที ่ประชุมใหญ่ และดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 9. ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอำนาจยุติการลงคะแนนเสียง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
หรือน่าเชื่อว่าการสรรหามีการทุจริต และให้นำเสนอคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาดำเนินการเพื่อยกเลิก
การลงคะแนนสรรหาและจัดให้มีการสรรหาใหม่  
      ข้อ 10. ในกรณีผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากโดยประธานคณะอนุกรรมการ
สรรหา 
      ข้อ 11. ให้อนุกรรมการสรรหา คณะทำงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาได้รับค่าตอบแทน  
ในอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ละครั้ง 
      ข้อ 12. การเลือกประธานกรรมการ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อผู้จะรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
โดยมีผู ้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน และผู้ที ่ถูกเสนอชื่อต้องยืนยันความสมัครใจลงรับเป็นประธานกรรมการ  
การเลือกใช้วิธียกมือโหวตในที่ประชุมผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ 
      ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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เลิกประชุม เวลา ............................. น. 
 
 

            เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 11  77  
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
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รายงานข้อเท็จจริงกรณเีจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริต 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ข้อเท็จจริง 
 ด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน อายุ 36 ปี อายุงาน 13 ปี 8 เดือน มีหน้าท่ีรับฝาก-ถอนเงิน 
หน้าเคาน์เตอร์เงินฝากมีพฤติกรรมกระทำการทุจริตในหน้าที่ เมื่อทราบว่ามีการทุจริตที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการสอบสวนหาหลักฐานการกระทำผิด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
เจ้าหน้าที่การเงินได้กระทำการทุจริตโดยการปลอมแปลงเอกสาร ใช้เอกสารปลอม แก้ไขข้อมูลและสร้างรายการเท็จใน
ระบบเงินฝากนำเงินออกจากบัญชีเงินฝากที่อยู่ในความครอบครองของสหกรณ์จำนวน 33 บัญชี ทำให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,676,000 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
การดำเนินการของสหกรณ์ 
 1. สอบทานยืนยันความถูกต้องของยอดเงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิกทั้งหมด สำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สมาชิก
ได้นำหลักฐานสมุดเงินฝากมายืนยันข้อเท็จจริงกับสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  
 2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เข้าตรวจสอบทันที เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสหกรณ์ทั้งหมด 
 3. เลิกจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดังกล่าว โดยไม่จ่ายค่าชดเชย เนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรง ทุจริตต่อหน้าที่และ
กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
 4. แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ได้กระทำการให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมาย 
 5. ตั้งคณะทำงานศึกษา เพื่อปรับปรุงระบบงานเงินฝากเพื่อให้เกิดความรัดกุม เพิ่มกระบวนการตรวจสอบและ
กำหนดอำนาจผู้ใช้งานระบบอย่างเคร่งครัด 
สภาวะที่เอื้อให้เกิดการกระทำผิดและตรวจสอบได้ยาก 

1. เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ทราบระบบงานและพฤติกรรมของ
สมาชิกเป็นอย่างดี จึงอาศัยโอกาสเมื่อสมาชิกมาฝากเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ ได้ทำการรับฝากเงินจากสมาชิกและแก้ไข
ข้อมูลนำเงินสดไปใช้ส่วนตัว พอสิ้นวันจะทำการตบแต่งข้อมูลเอกสารให้ตรงกับรายงานที่ส่งให้ฝ่ายบัญชี ทำให้ตรวจสอบไม่
พบการทุจริตในรายการเงินสด 
 2. ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์มาเป็นเวลาร่วม 14 ปี ไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัยมาก่อน  
จึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจต่อเพื่อนร่วมงานและสมาชิกสหกรณ์ ทำให้ไม่ระแวงสงสัยว่าจะกระทำการทุจริต 
ผลกระทบจากการทุจริต 
 1. ผลกระทบต่อสมาชิกผู้ฝากเงิน : ไม่มีผลกระทบต่อเงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ยืนยัน
ความถูกต้องตามจำนวนเงินที่ระบุในสมุดเงินฝากของสมาชิก  
 2. ผลกระทบต่อสมาชิกโดยรวม : สมาชิกที่รับทราบข่าวการทุจริต อาจไม่สบายใจและขาดความเชื่อมั่นต่อการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ ทำให้การถอนเงินเพิ่มข้ึนในช่วงสัปดาห์แรกที่ทราบข่าว แต่ภายหลังการฝากถอนกลับมาเป็นปกติ 
 3. ผลกระทบทางบัญชีสหกรณ์ : ยอดความเสียหายทั้งหมดจะบันทึกเป็นลูกหนี้อื่นระหว่างดำเนินคดี และตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี เปิดเผยในงบการเงินประจำปีและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ 
 4. ผลกระทบต่อเงินปันผล : การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว แม้ว่าจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญช ีแต่ผล
ประกอบการของสหกรณ์ในปีนี ้ ยังเป็นไปตามประมาณการและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามประมาณการที่ตั ้งไว้  
 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 คณะกรรมการเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากกำไร 
6.61% และเสนอถอนเงินกองทุนเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล 0.14% รวมปี 2564 จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 6.75% 
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สมาชิก สมาชิกสมทบ 

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

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
1) เป็นผู ้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
ศรัทธาในระบบสหกรณ ์
2) เป็นพนักงานราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม       
ที่บรรลุนิติภาวะ 
3) เป็นผู้มีความพฤติดีงาม 
4) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำสั่งของสหกรณ ์
5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ที่ม ี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

การสมัครเป็นสมาชิก 
- ต้องยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6
คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ
กว่าระดับ 6 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ 
- ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยต้องมี
สมาชิกของสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง 
 

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

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
1) ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

การถือหุ้น 
- สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน
แรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตามที่กำหนดในระเบียบสหกรณ์ฯ 
โดยวิธีหักจ่ายเงินได้รายเดือน 

การถือหุ้น 
- สมาชิกสมทบทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกที ่เข้าเป็นสมาชิกตามที ่กำหนดในระเบียบ
สหกรณ์ฯ โดยวิธีหักจ่ายเงินได้รายเดือน 

/สิทธิของสมาชิก ... 
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สมาชิก สมาชิกสมทบ 

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

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

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
3) เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 

หน้าที่ของสมาชิก 
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และ
คำสั่งของสหกรณ ์
2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์
เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   พัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

หน้าที่ของสมาชิก 
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และ
คำสั่งของสหกรณ ์
2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์
เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   พัฒนา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
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3. เงินกู้พิเศษ 

1. เงินกู้ฉกุเฉิน   

2. เงินกู้สามัญ      >> อัตราดอกเบี้ย 7.00 %  (ปี 2564 เฉล่ียคืน 9%) 

  
  
 

        
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 

 
7.00% 
7.00% 

 
ปี 2564 เฉลี่ยคืน 9% 
ปี 2564 เฉลี่ยคืน 9% 

1.2 เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา 
ระดับต่่ากว่าปริญญาตรี 

 
... 

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 เดือนข้ึนไป  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 
นับถึงวัน 

เกษียณอายุ 
ราชการ 

 

 

(ยกเว้นตามเงื่อนไข) 

ร้อยละ 10 

กูส้ามัญหุ้น - 6 เดือนข้ึนไป  ไม่เกินค่าหุ้นของสมาชิก หุ้น 150 งวด ร้อยละ 10 
                                      

  
  

ผู้กู้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ใช้หลักประกันเป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์อื่นที่ก้าหนดในระเบยีบ 

ระยะเวลา 
ไม่เกิน หมายเหตุ 

3.1 กูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ ซื้อที่ดิน  
     (อายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

 - กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน 
   (ไม่มีหนี้อ่ืนกับสหกรณ์ ยกเว้นฉุกเฉิน) 

240 งวด ดอกเบี้ย 7.00% 
(ปี 2564 เฉลี่ยคืน 9%) 

3.2 กู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      (กู้พิเศษหุ้น) 

 - กู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นของสมาชิก 
 (ไม่มีหนี้อื่น ยกเว้นฉุกเฉินซึ่งรวมกันไม่เกิน90%ของหุ้น) 

360 งวด ดอกเบี้ย 5.00% 
(ปี 2564 เฉลี่ยคืน 9%) 

 

* ผู้กู้สามญั ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป ต้องท่าฌาปนกิจสงเคราะห ์หรือท่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชือ่ 
** สมาชิกมีสิทธิค้่าประกันได้ไมเ่กนิ 4 ราย ๆ ละไม่เกิน 625,000.- และไม่เกินสิทธิการกู้ของตนเอง 

พนักงานราชการ กู้เงินได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นของสมาชิก >> สอบถามโทร. 02-853-3884 , 063-249-7900 
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เงินรางวัลมอบให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 แบ่งเงินรางวัลเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1   สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมและอยู่ในห้องประชุม จะได้รับเงินรางวัลคนละ 200 บาท 

กลุ่มท่ี 2  จับรางวัลจากรายชื่อสมาชิกท้ังหมดของสหกรณ์ จ านวน 175 รางวัล 

  รางวัลละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงิน 175,000 บาท 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.coopindustry.com และ LINE @coopindustry  

การจ่ายเงินรางวัล จะจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก 

 

 

 

 

เงินรางวัลมอบให้แก่สมาชิก  

จับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2564  








