รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
**************************************************
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
2,784 คน
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
672 คน
กรรมการผู้มาประชุม
1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
2. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
3. นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร
4. นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
5. นายธนะ บำรุงแสง
6. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
7. นางสาวพรวรรณ จันทรสุข
8. นายรชตะ อุ่นสุข
9. นายวรัชญ์ เพชรร่วง
10. นางสาววารี แว่นแก้ว
11. นางสาววิไลพร ทองบ่อ
12. นางสาวศศิพร มิ่งเจริญ
13. นางสาวทิวาพร ผาสุข
14. นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์
กรรมการผู้ไม่มาประชุม
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นางสาวบุษยมาศ หนูชม
2. นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร
3. นายเจษฎา ด่านเจริญวนะกิจ
4. นางสาวฐิติมา พราวศรี
5. นางสาวราณี กุ๋ยเกิด
เริ่มประชุมเวลา

09.00 น.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ติดราชการ
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
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ประธานกล่ า วเปิ ด การประชุ ม และได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
ประธานกรรมการฯ (นางสาวสุ ท ธิ รั ต น์ รั ต นโชติ ) แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด หมวด 6 การประชุมใหญ่ ข้อ 47 ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และข้อ 54
องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประธานกรรมการฯ แนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ฯ ตามลำดับ ดังนี้
(1) นางสาวบุษยมาศ หนูชม
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
(2) นางสาวธนิดา รัตนวิจติ ร
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
(3) นายเจษฎา ด่านเจริญวนะกิจ ผู้สอบบัญชี
(4) นางสาวฐิติมา พราวศรี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
เลขานุการฯ รายงานให้ที่ ประชุมทราบว่า ได้ส่ง รายงานการประชุมฯ ให้สมาชิก
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563
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เรื่องการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
และการรายงานผลการเลือกตั้งฯ ประจำปี 2564
ประธานกรรมการฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด
ข้อ 57 และข้อ 59 กำหนดให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการดำเนิ น การอีก สิ บ สี่ค นซึ่ งที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ กและกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ ง ของ
กรรมการไว้คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่ง ปีนับแต่วัน ที่เลือกตั้ง ให้กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่ งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธี
จับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการ
ที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี กรรมการดำเนินการสหกรณ์
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
3.1 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อสิ้นปี 2563
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กรรมการ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
นางสาวทิวาพร ผาสุข
นางสาวพรวรรณ จันทรสุข
นายวรัชญ์ เพชรร่วง
นางสาววารี แว่นแก้ว
นางสาวิไลพร ทองบ่อ
นางสาวศศิพร มิ่งเจริญ

ตำแหน่ง
รองประธาน คนที่ 1
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 2 วาระ เว้น 1 ปี
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตัง้ ได้
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้

3.2 ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปี 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

กรรมการ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
นายธนะ บำรุงแสง
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายรชตะ อุ่นสุข
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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3.3 รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการฯ และมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง ปี 2564
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ/นามสกุล ผูส้ มัคร
นางญาณี แสงศรีจันทร์
นายเสกสรร พหลเวชช์
นางลาวัลย์ พันธุ์นิล
นางอรวรรณ วิโรจนกุล
นางสาวศิริพร เกินเกษม
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
นางสาววารี แว่นแก้ว
นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ
นายวัชรินทร์ สิทธิจันทร์เสน
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
นางสาวศศิพร มิ่งเจริญ
นางสาวพรวรรณ จันทรสุข
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางนิโลบล แวววับศรี
นางกิตติมา อังกินันทน์
นางสาวอารี กลิ่นทอง
นางปริศนา พลอยน้อย

ทั้ งนี้ ในปี 2564 สมาชิ กต้องเลื อกตั้ งกรรมการดำเนิ นการจำนวน 8 ท่ าน เมื่ อรวมกั บ
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จำนวน 7 ท่าน รวมเป็น 15 ท่าน ครบตามข้อบังคับฯ
วิธีการเลือกตั้ง
การเลื อกตั้ งกรรมการดำเนิ นการสหกรณ์ ฯ ใช้ วิ ธี ลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ งกรรมการ
ผ่านเครื่อง IPad โดยหน้าจอแสดงภาพถ่ายผู้ สมั ครเข้ารับการเลือกตั้ ง หมายเลขประจำตั ว และชื่ อ-นามสกุ ล
เริ่มการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเวลา 8.00 น . – 10.00 น. สมาชิกสามัญผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียน
โดยแสดงบั ตรประจำตั วประชาชนหรื อบั ตรเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ (สมาชิ กสมทบไม่ มี สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ ง)
เมื่อสมาชิกลงทะเบียนแล้วให้เข้าแถวรอเข้าคูหาเลือกตั้ง ประธานกรรมการเลือกตัง้ ประกาศเริ่มการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง และจะประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่ฯ เวลาประมาณ 11.00 น.
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3.4 กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
เวลา
8.00 น.

การดำเนินการ
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัญญาณเริ่มลงทะเบียนและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
สมาชิกสามัญแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลงทะเบียน
ณ จุดลงทะเบียนสมาชิกสามัญ พร้อมทั้งรับบัตรแสดงตนเลือกตั้ง /บัตรจับฉลากรางวัล
รับของที่ระลึก
สมาชิกสมทบแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลงทะเบียน
ณ จุดลงทะเบียนสมาชิกสมทบ พร้อมทั้งรับบัตรจับฉลากรางวัล รับของที่ระลึก ใส่บัตร
จับฉลากรางวัลลงในกล่องใส่ฉลากจับรางวัล และสมาชิกสมทบที่หน่วยงานแจ้งรายชื่อ
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยนั่งตามจุดที่สหกรณ์ฯ
กำหนด
สมาชิกสามัญที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าแถวรอลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรแสดงตน (บัตรสีเหลือง) และมอบเครื่อง IPad ให้สมาชิก
สมาชิกสามัญเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเรียงตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง
เดินออกจากคูหาเลือกตั้งตามทางที่สหกรณ์ฯ กำหนด พร้อมทั้งใส่บัตรจับฉลากรางวัล
ลงในกล่องใส่ฉลากจับรางวัลและสมาชิกสามัญที่หน่วยงานแจ้งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยนั่งตามจุดที่สหกรณ์ฯ กำหนด
10.00 น. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัญญาณหมดเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลคะแนนการเลือกตั้ง
11.00 น. ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ ประกาศผลการเลือกตั้งในห้องประชุมใหญ่โดยเรียงคะแนน
จากมากไปหาน้อย
การจับฉลากรางวัล
“สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้โชคดีที่คณะกรรมการดำเนินการฯ จับรายชื่อให้ได้รับรางวัล
กรณีไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ทราบเพื่อมารับรางวัลด้วยตนเองภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม”
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รายงานผลการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
หมายเลขผู้สมัคร
7
1
13
8
9
6
4
16
11
12
15
14
2
10
5
3
17

ชื่อ/สกุล
นางสาววารี แว่นแก้ว
นางญาณี แสงศรีจันทร์
นางภัทรพร วรทรัพย์
นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ
นายวัชรินทร์ สิทธิจันทร์เสน
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
นางอรวรรณ วิโรจนกุล
นางสาวอารี กลิ่นทอง
นางสาวศศิพร มิ่งเจริญ
นางสาวพรวรรณ จันทรสุข
นางกิตติมา อังกินันทน์
นางนิโลบล แวววับศรี
นายเสกสรร พหลเวชช์
นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
นางสาวศิริพร เกินเกษม
นางลาวัลย์ พันธุ์นิล
นางปริศนา พลอยน้อย

คะแนนเลือกตั้ง
352
335
239
234
231
228
177
176
174
159
151
150
146
140
100
92
78

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสาววารี แว่นแก้ว
2. นางญาณี แสงศรีจันทร์
3. นางภัทรพร วรทรัพย์
4. นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ
5. นายวัชรินทร์ สิทธิจันทร์เสน
6. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
7. นางอรวรรณ วิโรจนกุล
8. นางสาวอารี กลิ่นทอง
มติที่ประชุม

รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ประจำปี 2563
4.1.1 ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ราย
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สมาชิกสมัครใหม่
สมาชิกลาออก
โอนสมาชิกภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น
2,735
126
80
3
2,784

254
41
29
-3
263

2,989
167
109
3,047

4.1.2 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี
สมาชิกถอนหุ้นระหว่างปี
ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นสุทธิ

1,066,971,220
82,025,890
37,509,090
1,111,488,020
44,516,800

4.1.3 เงินรับฝาก
หน่วย : บาท
เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินรับฝากเพิ่มขึ้นสุทธิ

620,470,562.14
655,713,327.43
35,242,765.29

-8–
4.1.4 เงินให้กู้
ลำดับ
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย จำนวนสัญญา
1 เงินกู้สามัญ บุคคลค้ำประกัน
5.50%
258
ภายในทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก
5.50%
453
2 เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
4.50%
2
3 เงินกู้สามัญเพื่อซื้อทองคำ
4.50%
1
4 เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ ก.ย.ศ.
5.50%
5 เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ธนาคาร
5.50%
1
6 เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
4.50%
2
7 เงินกู้โครงการส่งเสริมสภาพคล่อง
5.50%
74
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส.พ.ช.)
8 เงินกู้ฉุกเฉิน
5.50%
981
9 เงินกู้ฉุกเฉินด้านการศึกษา
4.00%
14
10 เงินกู้ฉุกเฉินขอรับความช่วยเหลือ
5.50%
3
11 เงินกู้ฉุกเฉิน (เงินปันผล,เงินเฉลี่ยคืน)
3.50%
193
รวมทั้งสิ้น
1,982

วงเงินให้กู้
261,687,000
81,549.000
160,000
50,000
2,352,000
105,000
13,382,000
49,165,500
225,600
172,000
1,994,000
410,842,100

เงินให้กู้คงเหลือ
หน่วย : บาท
1,069,383,096

เงินให้กู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.1.5 รายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ
ตารางเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย กำไรสุทธิ ปี 2559 – 2563
รายการ

2559

จำนวน ร้อยละ
ต่อรายได้
รายได้
74.01
100
ค่าใช้จ่าย 21.30 28.78
กำไรสุทธิ 52.71 71.22

2560
จำนวน ร้อยละ
ต่อรายได้
75.94
100
19.49 25.67
56.45 74.33

2561

2562

หน่วย : ล้านบาท
2563

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ต่อรายได้
ต่อรายได้ ต่อรายได้ ต่อรายได้
79.65
100
84.65
100
82.23
100
21.12 26.52 20.93 24.73
20.51
24.88
58.53 73.48 63.72 75.27
61.72
75.12
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4.1.6 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2559 – 2563
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายแต่ละปี
รายการ
2559
2560
2561
2562
เงินปันผล
5.00 %
5.00 %
4.90 %
5.00 %
เงินเฉลี่ยคืน
5.60 %
5.70 %
5.70 %
5.90 %

2563
4.85
5.40

สหกรณ์ ฯ กำหนดจ่ายเงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณแก่สมาชิก โดยจะโอนให้
สมาชิกภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เสร็จสิ้น ผ่านทางระบบ KTB Corporate Online จำนวน
2 ยอด คือ ยอดเงินปันผล + เงินเฉลีย่ คืน และยอดเงินสมนาคุณแก่สมาชิก
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ เห็นชอบให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์โอนเงินปันผล
และเงิ นเฉลี่ ยคื น ปี 2563 ตามจำนวนเงินที่ สมาชิ ก มี สิ ทธิ ได้ รับ เข้ าบั ญ ชี เงินฝากออมทรัพ ย์พิ เศษได้ เป็ น
กรณีพิเศษ นอกเหนือการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแต่ละรายไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ในเดือนมกราคม
2564 โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ภายหลังการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564 เสร็จสิ้น ทั้ง นี้ มีส มาชิก แจ้ง ความประสงค์ให้ สหกรณ์ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคื น
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 160 ราย วงเงินโอนทั้งสิ้น 5,409,879 บาท
4.1.7 การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ในปี 2563 สหกรณ์ ฯ ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ทาง www.cgd.coop.com เพื่ อให้ บริษั ท
ประกัน ชีวิต ที่สนใจยื่น ข้อ เสนอผลประโยชน์ ความคุ้มครองและราคาค่าเบี้ ยประกั นชี วิตกลุ่มเพื่อคัดเลือ ก
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ ใ ห้ ผ ลประโยชน์ ต่ อ สมาชิ ก สู ง สุ ด ซึ่ ง มี บ ริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ ส นใจยื่ น ผลประโยชน์
ความคุ้มครอง รวมทั้งราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม 2 ราย ดังนี้
1. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต (Bangkok Lift Assurance) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันรายเดิม
(ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563)
2. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Life Insurance)
คณะกรรมการดำเนิ นการฯ พิ จารณาแล้วมีมติให้ ต่ออายุสัญ ญาการทำประกันภั ยกลุ่มกั บ
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (Bangkok Lift Assurance) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันรายเดิมที่ให้ความคุ้มครอง
เป็ นประโยชน์ ต่อสมาชิกสูงสุ ดและค่ าเบี้ ยประกันต่ำสุด ในอัตราค่าเบี้ยประกันคนละ 530 บาท ต่อปี ผ่ อนจ่าย
2 เดือน เดือนละ 265 บาท ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่ มได้รับทราบ
ถึงสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำประกันชี วิตกลุ่มผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ
เพื่ อให้ สมาชิ กที่ ยั ง ไม่ ได้ รั บทราบข้ อมู ลได้ รั บทราบ ซึ่ งมี ผลทำให้ มี สมาชิ กสนใจสมั ครทำประกั นชี วิ ตเพิ่ มขึ้ น
จากปีก่อน จำนวน 141 คน (ปี 2563 จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้เอาประกัน 1,355 ราย จำนวนสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้เอาประกัน ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,496 คน (โดยมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563
ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564)

- 10 ทั้ง นี้ ในปี 2563 บริษั ทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาลและค่า สิน ไหม
ทดแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ ายจริง
ไม่เกิน 11,000 บาท : case
อุบัติเหตุ
ราย
จำนวนเงิน
79
421,114.15

ค่าสินไหมทดแทนเสียชีวิ ต
(เจ็บป่วย 100,000 บาท/อุบัติเหตุ 200,000 บาท)
เจ็บป่วย
อุบัติเหตุ
ราย
จำนวนเงิน
ราย
จำนวนเงิน
2
200,000
1
200,000

4.1.8 การจ่ายเงินสมนาคุณแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินสมนาคุณสมาชิก ปี 2559 – 2563
ปี พ.ศ.
เงินสมนาคุณสมาชิก

2559
300

2560
300

2561
300

2562
400

หน่วย : บาท
2563
400

สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินสมนาคุณแก่สมาชิกฯ จำนวน 3,028 ราย รายละ 400 บาท
โดยจะโอนให้สมาชิกพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
เสร็จสิ้น ผ่านทางระบบ KTB Corporate Online จำนวน 2 ยอด คือ ยอดเงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน และยอดเงิน
สมนาคุณแก่สมาชิก 400 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ในปี 2563
4.2 รายงานการบริห ารงานที่สำคัญ ของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมบัญ ชีกลาง

จำกัด ในปี พ.ศ. 2563
สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมบัญ ชีก ลาง จำกัด ได้จ ดทะเบีย นตามพระราชบัญ ญัต ิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 และเริ่มดำเนินกิจการ ตั้ง แต่วันที่ 23 มิถุนายน 2529 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา
การดำเนินงานภายใต้ก ารบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการฯ มีความเจริญ ก้าวหน้า มั่นคง สมาชิก
และสหกรณ์ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2563 การบริหารงานสหกรณ์ฯ ประสบความสำเร็จมีกำไร
สุท ธิจ ำนวน 61,721,181.66 บาท โดยมีผ ลการบริห ารงานที ่ส ำคัญ และประสบความสำเร็จ อย่า ง
มีประสิทธิภาพ ในปี 2563 ดังนี้

- 11 1. การให้ความช่วยเหลือและบริการทางการเงินแก่สมาชิก
ความช่วยเหลื อและบริการสมาชิก
ผลการดำเนิน งาน
1.1 การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ให้กั บสมาชิก
เพื ่อ ช่ว ยเหลือ สมาชิก ที ่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์แ พร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19
และบรรเทาความเดือ ดร้อ นของสมาชิก ในการ
ดำรงชีพ ตลอดจนเป็น การลดภาระค่า ใช้จ ่า ยใน
สถานการณ์ที ่เ ศรษฐกิจ ของประเทศชะลอตัว
ประกอบกับ เป็น ช่วงระยะเวลาเดีย วกับ ที่ส มาชิก
ต้องนำเงิน ไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ การศึกษาของตนเอง
และบุต รโดยให้ส มาชิก พัก การชำระหนี ้ ต ้น เงิน กู ้
สามัญ มีก ำหนด 6 เดือ น ตั ้ง แต่เ ดือ นพฤษภาคม
2563 เป็น ต้นไป และในช่วงพักชำระหนี้ให้สมาชิก
ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนจากต้นเงินกู้คงเหลือ
ก่อนเดือนที่พักชำระหนี้ ซึ่ง มีส มาชิกสหกรณ์ฯ ยื่ น
ความประสงค์ข อพัก ชำระหนี ้ ปี 2563 รวม
ทั้ง สิ้นจำนวน 264 ราย
1.2 การปรับลดอัต ราดอกเบี้ยเงินกู้
เพื ่อ ช่ว ยเหลือ สม าชิก ที ่ไ ด้ร ับ ผล กระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส COVID
– 19 และบรรเทาความเดือ ดร้อ นของสมาชิก ใน
การดำรงชีพ และภาระค่า ใช้จ่า ยในสถานการณ์ที ่
เศรษฐกิจ ของประเทศชะลอตัว เนื ่อ งจากสภาวะ
เศรษฐกิจ ของประเทศเกิด การชะลอตัว และ
เนื ่อ ง จาก ส ห ก ร ณ ์ฯ ได้ด ำเน ิน ก าร ป รับ ล ด
อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ให้สมาชิกฯ จากอัตราดอกเบี้ย
ร้อ ยละ 5.90 ลดลงเหลือ ร้อ ยละ 5.50 จึง ต้อ งมี
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพ ย์พิเศษ
จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ลดลงเหลือร้อยละ
2.25 ให้ส อดคล้อ งกับ การปรับ ลดอัต ราดอกเบี้ย
เงิน กู ้แ ละสอดคล้อ งกับ สภาวการณ์ป ัจ จุบ ัน ใน
ขณะนั ้น ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบกับ สมาชิก ที ่ฝ ากเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษบ้าง

- 12 ความช่วยเหลื อและบริการสมาชิก
ผลการดำเนิน งาน
1.3 การให้เงิน กู้เป็นกรณีพิเศษ (กูเนื้เ งิ่อนงจากสมาชิ
ปัน ผลและก เนื่องจากสมาชิก อาจมีความจำเป็น ต้องใช้จ่ายเงิน
เงินเฉลี่ยคืน)
ก่อนเวลาที่สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนให้กับสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ฯ กำหนดโอนเงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ ยคืนให้ สมาชิ กภายหลังการประชุ มใหญ่
สามั ญ ประจำปี 2564 เสร็ จสิ้ น ผ่ านทางระบบ KTB
Corporate Online โดยกำหนดหลั กเกณฑ์ การให้ เงิ นกู้
เป็ นกรณี พิ เศษ ในปี 2563 สมาชิ กจะมี สิทธิกู้ เงินจาก
สหกรณ์ฯ ได้ไม่เกิ นร้อยละ 80 ของประมาณการเงิน
ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ของตนเอง ซึ่ ง สหกรณ์ ฯ
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3.50 คำนวณตั้งแต่
วันที่ สมาชิ กได้ รับเงินกู้ ถึ งวั นที่ 24 มกราคม 2564
(ก่ อนวั นประชุ มใหญ่ สามั ญ ประจำปี ) และสมาชิ ก
สามารถยื่นหนังสือขอกู้เงินเป็นกรณีพิเศษได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ซึ่ง มีส มาชิก สหกรณ์ฯ ยื่น ความประสงค์ข อกู้เ งิ น
ปั น ผลและเงิน เฉลี ่ ย คืน ปี 2563 รวมทั ้ง สิ ้ น
จำนวน188 ราย วงเงินกู้ 1,956,400 บาท
1.4 การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษ

คณะกรรมการดำเนินการฯ เห็นชอบให้สมาชิกที่ มีความ
ประสงค์ ให้ สหกรณ์ ฯ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ ยคื น
ปี 2563 ตามจำนวนที่สมาชิกมีสิทธิได้รับเข้าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษได้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ
ในการนำเงินไปลงทุนตามแผนการบริหารเงินลงทุน
ของคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน โดยให้สมาชิก
แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ ่ง มีส มาชิ ก ยื ่น ความ
ประสงค์ จ ำนวน 160 ราย วงเงิ น โอนทั ้ง สิ ้ น
5,409,879 บาท
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การดำเนินการ
สาระสำคัญ
1. แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ที่กำหนดว่า ข้อบังคับ
ของสหกรณ์จะต้องกำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบ
พึงได้รับจากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจน
ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. การถือหุ้น เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นเงินได้รายเดือนของ
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็น
สมาชิกสมทบ
2. การเข้าเป็นสมาชิก เปลี่ยนการเรียก
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานซึ่ งเป็นผู้รับรอง
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
3. กำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึงได้รับไว้ใน
ข้อบังคับอย่างชัดเจน
2. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก
จำกัด ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก
ในการดำรงชีพและภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์
ที่เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว
3. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว
จำกัด ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ออมทรัพย์พิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ให้สมาชิกฯ จึงต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้สอดคล้องกับการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และสอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันในขณะนั้น
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4. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ ประกาศ ณ วันที่
น 26 มีนาคม 2563

สาระสำคัญ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในการดำรงชีพ
ตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์
ที่เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ประกอบกับเป็น
ช่วงระยะเวลาเดียวกับที่สมาชิกต้องนำเงินไปใช้
จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองและบุตรโดยให้
สมาชิกพักการชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญมีกำหนด
6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
และในช่วงพักชำระหนี้ให้สมาชิกชำระเฉพาะ
ดอกเบี้ยรายเดือนจากต้นเงินกู้คงเหลือก่อนเดือนที่
พักชำระหนี้
5. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ลงวันที่ 29
สหกรณ์ฯ ซึ่งยังมีความไม่ชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พฤษภาคม 2563
การจ่ายเงินโบนัสของผู้จัดการฯ เพื่อให้มีความชั ดเจน
มากยิ่งขึ้น และกำหนดสิทธิการรับเงินโบนัสของ
ผู้จัดการให้เกิดความเหมาะสมกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
(1) 6.กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
เป็นไปตามระเบียบ/สัญญาจ้าง และกำหนดเป็น
หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานสำหรับใช้ในการประเมิน
ผล
การปฏิบัติงานผู้จัดการ ต่อไป
7. แก้ไขแบบแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตาม เพื่อให้การตั้งผู้รับโอนประโยชน์เป็นไปอย่างถูกตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกั ด ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ข้อ 38 กำหนดให้ “สมาชิกจะทำเป็น หนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้ รับโอน
ประโยชน
ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น
มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ดังว่านี้ ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม
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8. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง
การให้เงินกู้เป็นกรณีพิเศษ

9. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ฉบับที่ 11/ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

สาระสำคัญ

เพื่อให้สมาชิกที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
ก่อนเวลาที่สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ฯ กำหนดโอน
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกภายหลังการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2564 เสร็จสิ้น ผ่านทางระบบ KTB
Corporate Online
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีเวลาราชการคงเหลือ
มากกว่า 20 ปี ให้เงินกู้พิเศษเพื่อนำไปก่อประโยชน์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ใน 3 ปีแรก

3. การบริหารเงินลงทุน ในปี 2563
สหกรณ์ ฯ นำเงินไปลงทุ นในแหล่งลงทุ นที่ มี ความมั่ นคงและให้ ผลตอบแทนสู ง
มีม าตรฐานและได้ร ับ การจั ด อัน ดับ ความน่า เชื ่อ ถื อ จากบริษ ัท จัด อัน ดับ ความน่า เชื ่อ ถือ ที ่ไ ด้ร ับ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกำกับ หลัก ทรัพ ย์ตั้ง แต่ระดับ A- ขึ้น ไป โดยมีร ายละเอีย ดการนำเงิน
ไปลงทุนในปี 2563 ตามแหล่งลงทุน ดังนี้
หน่วยเงินลงทุน : ล้านบาท
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

แหล่งลงทุน

หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทบางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
บริษทั อมตะ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เงินลงทุน ดอกเบี้ย (%)

30.00
20.00
10.00
30.00
20.00
15.00
20.00
20.00
10.00
175.00

3.50
3.40
3.59
4.00
3.50
3.75
4.11
4.11
3.70

ผลตอบแทน

750,208.66
397,865.40
229,038.18
690,168.44
408,367.40
280,100.50
300,950.82
189,344.27
93,005.47
3,339,049.14
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ประเภท

รายการเงินลงทุน

เงินฝาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นกู้

ทุนเรือนหุ้น

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด
7. บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
8. บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทบี กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
10. บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11. บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
12. บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
13. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท เบอร์ลี่ยคุ เกอร์ จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ฯ
16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
17. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
19. บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
21. หุ้นกูบ้ ริษัท WHA คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
22. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23. บริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
24. บริษัทอมตะ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินฝาก สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น คลองจั่น
เพื่อการชำระหนี้

R

ครั้งที่

ชุด

A-

AAA
AAAABBB
AA
AAA+
AA
AA
AA
A
A
A+
AAAA++
A
AAA+
A+
AA+
AAA-

1/2552
2/2559
3/2560
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
2/2561
1/2561
2/2561
1/2562
1/2562
1/2562
2/2562
1/2562
1/2563
1/2563
1/2563
2/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563
1/2563

3
5
6
4
2
3
3
4
3
5
5
4
2
3
2
6
2
5
4
3

วันที่ซื้อ/ฝาก ครบกำหนดไถ่
ถอน
17/9/2562 19/9/2565

อัตรา
ดอกเบี้ย
3.55
รวมเงินฝาก

6/3/2552
26/8/2559
30/11/2560
28/2/2561
22/3/2561
8/6/2561
29/6/2561
19/9/2561
19/10/2561
20/12/2561
1/3/2562
29/3/2562
28/6/2562
7/9/2562
8/11/2562
8/4/2563
8/5/2563
13/5/2563
8/6/2563
5/6/2563
3/7/2563
20/8/2563
24/9/2563
1/10/2563

5.00-6.80
15
5.00
3.25
7
40.00
3.10
5
10.00
3.76
10 20.00
3.60
10 30.00
4.27
15 60.00
3.99
12 60.00
3.20
3.6 15.00
3.49
5
30.00
4.04
10 10.00
4.00
10 15.00
4.17
10 30.00
3.66
10 50.00
3.32
10/2D 15.00
3.15
12 20.00
3.50
15 30.00
3.40
10 20.00
3.59
12 10.00
3.50
10
20.00
4.00
15 30.00
3.75
4
15.00
4.11
15 20.00
3.50
10 20.00
3.70
7
10.00
รวมหุ้นกู้
585.00
ทุนเรือนหุ้น
5.72
610.72
คลองจั่น
133.64

6/8/2557
15/5/2555

6/3/2567
26/8/2566
30/11/2565
28/2/2571
22/3/2571
8/6/2576
29/6/2573
19/3/2565
16/10/2566
20/12/2571
1/3/2572
29/3/2572
28/9/2572
7/9/2572
8/11/2574
8/4/2578
8/5/2563
13/5/2575
8/6/2573
5/6/2578
3/7/2567
20/8/2578
24/9/2573
1/10/2570

รวมทั้งสิ้น

อายุ วงเงินลงทุน
3

20.00
20.00

744.36

- 17 4. รายงานการชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ รายงานว่าตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ได้ น ำเงิ น ไปลงทุ น โดยฝากเงิ น ประเภทออมทรั พ ย์ กั บ สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย นคลองจั่ น จำกั ด ตั้ ง แต่ วัน ที่
15 พฤษภาคม 2555 ถึ งวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 จำนวน 145,000,000 บาท ได้ รับ ดอกเบี้ ย จำนวน
17,035,899.36 บาท โดยสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จะได้รับชำระหนี้เงินต้นจัดสรรในอัตรา
ร้ อ ยละ 100 ของต้ น เงิ น ตามที่ ไ ด้ ยื่ น ขอรั บ ชำระหนี้ แ ละมี ค ำสั่ ง ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ไ ด้ รั บ ชำระหนี้ จ ำนวน
162,035,899.36 บาท ภายใน 26 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2584 ตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งสหกรณ์เจ้าหนี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ย นั้น
ทั้งนี้ ขอรายงานสรุปภาพรวมการได้รับการชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ดังนี้
หน่วย : บาท
ปี พ.ศ.
จำนวนครั้ง
เงินฝาก+ดอกเบี้ย
ยอดการชำระเงิน
ยอดหนี้คงเหลือ
162,035,899.36
2559
2
12,185,099.64
2560
2
6,719,628.75
2561
2
2,842,919.86
2562
3
4,652,050.67
26,399,698.92
2563
ครั้งที่ 1
1,027,793.71
ครั้งที่ 2
969,177.22
1,996,970.93
162,035,899.36
28,396,669.85
133,639,229.50
ใน ปี 2563 ส ห ก รณ์ ฯ ได้ รั บ ก ารชำร ะ ห นี้ จาก สห ก รณ์ เคร ดิ ต ยู เ นี่ ยน ฯ
2 ครั้ง จำนวน 1,996,970.93 บาท โดยไม่ เป็น ไปตามแผนการจ่ ายเงิน ที่ กำหนด สหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนฯ
จึงยื่นคำร้องข้อเสนอขอแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอ้างว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนเพื่อให้การฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ประเด็นสำคัญของแผนที่แก้ไขในส่วนของการจ่ายชำระหนี้จากเดิมกำหนด
ชำระเสร็จสิ้นภายใน 26 ปี (ปี 2584) เป็นชำระเสร็จสิ้นภายใน 77 ปี (ปี 2635)
ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางไม่รับคำร้องขอแก้ไขแผนและมีคำสั่งให้กลับไปใช้แผนเดิม
โดยต้องชำระเสร็จสิ้นภายใน 26 ปี (ปี 2584)
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 18 5. รายงานความคืบหน้าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ รายงานว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้
ของบริษัทการบิ นไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ล้านบาท (ราคาหน้ าตั๋ว) ตั้ง แต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาการไถ่ถอน 10 ปี (ครบกำหนด 28 กุมภาพันธ์ 2571) อัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.76 โดยเป็น
การเข้าลงทุนในตลาดแรกซึ่งการลงทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน
และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและภายในกรอบการลงทุน
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ต่อมาบริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้
ตามกำหนดได้ จึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้ง
ผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
ความคืบหน้าในการดำเนินการของสหกรณ์ ดังนี้
4.1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้หุ้นกู้แบบไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น
ได้มีการบอกกล่าวในหนังสือบอกกล่าวทวงถามรวมอยู่กับสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมทางหลวงที่เป็นผู้ยื่นหนังสื อ
บอกกล่าวทวงถามในส่วนของอัตราส่วนของหุ้นกู้ในรุ่นที่ สอ.บก. ถืออยู่ ในจำนวนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 25 แล้ว
(หุ้ นกู้ ครั้งที่ 1/2561 มี ผู้ถื อรวม 6,000 ล้านบาท รวมตัวกันได้มากกว่ า 1,500 ล้านบาท) ตามหนั งสื อชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ที่ ชสอ. ว 64/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อ ง แจ้ง ความ
คืบหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ THAI
4.2 เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการติดตามทวงถามในฐานะ สอ.บก.เป็นเจ้าหนี้หนุ้ กู้บริษัท
การบินไทยฯ สอ.บก.จึงได้ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามถึงบริษัทการบินไทยฯ เพื่อสามารถชี้แจงสมาชิกได้ว่าได้
ปฏิ บัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วมีการทวงถาม เพื่อป้องกันการที่อาจ
เสียสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัด 2% ตามข้อกำหนดตอนยื่นขอรับชำระหนี้เมื่อจั ดตั้งผู้จัดทำแผนแล้วตามหนัง สือ
บอกกล่าวทวงถามตามหนังสือที่ สอ.บก. 183/2563 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
4.3 คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุ มครั้งที่ 9/2563 เมื่ อวันที่ 25 กันยายน 2563
มีมติเห็นชอบมอบอำนาจให้นางสาววารี แว่นแก้ว กรรมการ และนางสาวราณี กุ๋ยเกิด ผู้จัดการ รวมเป็นสองคน
เป็ น ตั ว แทนผู้ รั บ มอบอำนาจและเป็ น ผู้ แ ทนสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด โดยให้ มี อ ำนาจ
ดำเนิ น การในกระบวนพิ จ ารณาคดี ฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ต่ อ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ในคดี ข อง
ศาลล้ มละลายกลาง คดี หมายเลขดำที่ ฟฟ. 10/2563 คดี หมายเลขแดงที่ ฟฟ. 20/2563 ระหว่ าง บริ ษั ท การบิ นไทย
จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องขอ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้
4.4 ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้จัดการ) ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่
29 กันยายน 2563 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เป็นเจ้าหนี้รายที่ 2038 มูลหนี้หุ้นกู้ ต้นเงินที่ค้างชำระ
20,000,000 บาท จำนวนดอกเบี้ย 480,000 บาท รวมมูลหนี้หุ้นกู้ทั้งสิ้น 20,480,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
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4.5 คณะผู้ จั ดทำแผนดำเนิ นการจั ดทำแผนฟื้ นฟู กิ จการตั้ งแต่ วั นที่ 14 กั นยายน 2563
โดยมีกำหนดส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเดิมในวันที่ 2 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลา
การส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
6. การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทาง LINE OFFICIAL
ประธานกรรมการฯ แจ้ ง ว่ า สหกรณ์ ฯ ได้ ด ำเนิ น การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม LINE Official“
สหกรณ์ก รมบัญชีกลาง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพั นธ์ที่ดีระหว่ างสหกรณ์ ฯ กั บสมาชิก ให้ สมาชิกได้รับทราบข้อมู ล
ข่าวสารของสหกรณ์ หรือแจ้งข้อมูลให้ สหกรณ์ ฯ ทราบ สมาชิกสามารถสอบถามปัญ หา ข้อสงสัย ข้อมู ล
ที่ส มาชิ ก ต้อ งการทราบ หรื อแสดงความคิ ดเห็น และความต้ องการในการให้ สหกรณ์ ฯ ปรั บ ปรุง พั ฒ นา
ในเรื่อ งใด ๆ โดยมีเจ้าหน้ าที่ส หกรณ์ ฯ 6 คน ผู้ จัด การฯ และผู้ ช่ว ยผู้จั ดการฯ เป็ น Admin ตอบคำถาม
สมาชิก เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะตอบคำถามในส่วนของงานที่ตนรับผิ ดชอบและเป็น คำถามที่มีคำตอบอย่าง
ชัดเจนถู กต้อง โดยให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนยึดหลั กว่าคำตอบต้ องชั ดเจน ถูกต้องและเป็ นมาตรฐาในแนวทาง
เดียวกัน สำหรับผู้จัดการฯ และผู้ช่วยผู้จัดการฯ จะตอบคำถามที่เป็ นปัญ หาในส่วนของการบริหารงาน/
นโยบาย/หรือปัญหาของสมาชิกเฉพาะรายที่ต้องแก้ไขซึ่งเป็นข้อสงสัยหรือปัญหาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตัดสินใจ
ในการตอบคำถามได้
ทั้งนี้ สมาชิกในกลุ่ม LINE Official “สหกรณ์กรมบัญชีกลาง” ส่วนมากจะแจ้งข้อมูล
ในการโอนเงินฝากออมทรั พย์พิ เศษให้สหกรณ์ฯ รับทราบ / สอบถามการยื่นกู้เงิน / การค้ำประกันกู้เงิน /
การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ / วิธีการโอนเงินทางกรุงไทย NEXT /การถอนเงิน / การเปิดบัญชีเงินฝาก/การจ่าย
คืนชำระหนี้ / การสมัครสมาชิก / การเพิ่ม-ลดหุ้น / การโอนเงินกู้ / หุ้นการบินไทย /การประสานงานร่วมกัน
ในการแก้ปัญหา และคำถาม อื่น ๆ
สมาชิ ก สามารถเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม LINE “สหกรณ์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง” โดยการสแกน
QR Code ได้ที่ www.cgdcoop.com ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม กลุ่ม LINE OFFICIAL
“สหกรณ์กรมบัญชีกลาง” แล้วจำนวน 916 ราย
7. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานกรรมการฯ แจ้ง ว่า กรมส่ง เสริมสหกรณ์ ได้ก ำหนดยุ ทธศาสตร์เสริมสร้ าง
ความเข้ ม แข็ งของสหกรณ์ โดยใช้ ก ารจั ด มาตรฐานสหกรณ์ เป็ น กลไกหลั ก ในการพั ฒ นาระบบสหกรณ์
เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ การปฏิบั ติตามกฎหมาย และการบริหารจัดการ
ภายใน โดยเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาสหกรณ์ ด้วยตัวสมาชิกและสหกรณ์ เองเป็นหลัก เน้ นให้สหกรณ์
มีส่ วนร่วมในการวางแผนพั ฒ นาตนเองให้ ผ่ านมาตรฐาน โดยได้ก ำหนดตั ว ชี้ วัดระดับ มาตรฐานสหกรณ์
ที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ และกำหนดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์เป็น 4 ระดับ คือ ระดับมาตรฐานดีเลิศ ดีมาก ดี และไม่ผ่านมาตรฐาน

- 20 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มีหนังสือถึงประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ที่ กษ 1109/3047 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แจ้งว่าได้ทำการ
จั ด ระดั บ มาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ ว ปรากฏว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการบริ หารงานที่ สำคั ญของสหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมบั ญชี กลาง จำกั ด
ในปี พ.ศ. 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.3

รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
ประธานกรรมการฯ ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
นางสาวฐิ ติมา พราวศรี ผู้ ตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563

ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. ด้านบริหารงานทั่วไป
1.1.1 ด้านสินเชื่อ มีการบริหารสินเชื่อโดยมีการพิจารณาอนุ มัติสิน เชื่อ
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
1.1.2 ด้ า นการลงทุ น มี ก ารบริ ห ารสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น โดยคำนึ ง ถึ ง
ผลตอบแทนสูงสุดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด
2. ด้านการการเงินบัญชี
สหกรณ์ฯ มีการบันทึกรายการรับจ่ายเงินถูก ต้องครบถ้วน เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ด้านการควบคุมภายใน
สหกรณ์ ฯ กำหนดแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และได้กำหนด
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและการบัญ ชี การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน การให้เงิน การฝากเงิน อำนาจ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ าที่ ส หกรณ์ คณะกรรมการดำเนิ น การฯ และทุ น สะสม รวมทั้ ง
มีการมอบหมายงานและมีลั กษณะงานแต่ ละหน้าที่ สอดคล้องกั บนโยบายของสหกรณ์ ฯ การปฏิ บัติ ง าน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ามอำนาจหน้ า ที่ ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบกระบวนการ รวมทั้ ง
มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า
และมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
4. รายงานฐานะการเงินและโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5. รายงานผลการดำเนิ น งานของสหกรณ์ ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
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อัตราส่วนเงินรับฝากต่อสินทรัพย์รวม ต่ ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการของ
สหกรณ์ ฯ ควรพิจารณาเพิ่มเงินรับฝาก เนื่องจากอาจทำให้ การขยายตัวของสหกรณ์ฯ เป็นไปได้ช้าแต่ก็ยัง
แสดงให้เห็นว่าการมีเงินรับฝากไม่มากจนเกินไปส่งผลให้มีความเสี่ยงต่ำในการบริหารสภาพคล่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563
ประธานกรรมการฯ เชิ ญ ผู้ ส อบบั ญ ชี ชี้ แ จงผลการสอบบั ญ ชี และวิ เคราะห์
งบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
นายเจษฎา ด่ า นเจริญ วนะกิ จ ผู้ ส อบบั ญ ชี ชี้ แจงผลการตรวจสอบบั ญ ชี แ ละ
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ดังนี้
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
1.เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาว
ธุ ร กิ จ การให้ สิ น เชื่ อ เป็ น หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามสำคั ญ ผลกระทบของธุ ร กิ จ
การให้สิน เชื่ออาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีสาระสำคัญ
สหกรณ์ ให้สินเชื่อ แก่สมาชิก ได้แก่ ประเภทฉุ กเฉิน ประเภทสามัญ โดยมี สมาชิ กใช้บริการของธุรกิจการ
ให้สินเชื่อเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าได้ตรวจสอบยอดคงเหลือด้วยการส่งหนังสือยืนยันยอดให้กับ สมาชิกผู้กู้
ทุกรายและทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยและการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงิน ให้กู้ยืม รวมถึงการทดสอบดอกเบี้ย
ค้างรับ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท ำการประเมิน ระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ ย วกับ การให้ สิน เชื่ อแก่ สมาชิ ก
ด้วยการประเมิน ความเหมาะสมของระเบียบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การสอบถาม การสังเกตการณ์ และการ
สุ่มทดสอบ การจ่ายเงินกู้ด้วยการสุ่ม ตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ยืมโดยพิจารณาถึงเงื่อนไข การค้ำประกัน
สุ่มตรวจสอบการจ่ายเงินกู้ยืมและการรับชำระคืนเงินกู้ยืม โดยเปรียบเทียบความถูกต้องและครบถ้วนกับ
ข้อมูลทางบัญชี
2. เงินสด, เงินฝากธนาคารและ เงินฝากสหกรณ์อื่น
สหกรณ์มีเงินสด เงินฝากธนาคารและ เงินฝากสหกรณ์อื่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ
ดำรงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์
ข้า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบยอดคงเหลื อ ด้ ว ยการตรวจเอกสารหลั ก ฐานการฝากเงิ น
ตรวจสอบยอดคงเหลือด้วยการส่งหนังสือยืนยันยอดให้ กับธนาคารและสหกรณ์ อื่น ทดสอบ การคำนวณ
ดอกเบี้ยรับ และ ดอกเบี้ยค้างรับ ประกอบกับการประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บรักษา
วงเงินสดในมือ การจัดทำรายละเอียดเงินฝากสหกรณ์อื่น
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สหกรณ์มีการรับสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเงินทุน
ที่สำคัญและสมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญของสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบยอดคงเหลือ
โดยการตรวจรายการเคลื่อ นไหวและส่ง หนั ง สือยื นยั นยอดหุ้นคงเหลือ ทดสอบการรั บสมั ครสมาชิกและ
การลาออกของสมาชิก
เรื่องอื่น
งบการเงินของ สหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมบั ญ ชี กลาง จำกั ด สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวั นที่ 31
ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบั ญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มี เงื่อ นไข ตามรายงานลงวันที่ 16
มกราคม 2563
ทั้งนี้ เห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกั ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ผลการดำเนิ น งานและกระแสเงิ น สด สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจก
ในที่ประชุมหน้า 65 – 82
มติที่ประชุม

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

5.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
ประธานกรรมการฯ ชี้ แ จงการจัด สรรกำไรสุ ท ธิ ข องสหกรณ์ ฯ โดยในปี 2563
สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 61,721,181.66 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาในคราวประชุม
ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีมติให้ขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ดังนี้
5.2.1 ขออนุมัติใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
คณะกรรมการดำเนิ น การฯ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/2563 เมื่ อ วั น ที่
15 มกราคม 2564 มีม ติให้ สหกรณ์ ฯ นำเงิน ทุ น รักษาระดับ อั ตราเงินปั น ผล จำนวน 750,000.00 บาท
จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
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หน่วย : บาท

กำไรสุทธิประจำปี
โอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ปี 2563
จำนวนเงิน
61,721,181.66
750,000.00
62,471,181.66

ปี 2562
%
จำนวนเงิน
%
100.00 63,723,260.16 100.00
100.00 63,723,260.16 100.00

การจัดสรร
6,172,288.66
1. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
30,000.00
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์
3. เงินปันผลให้แก่สมาชิก 4.85 %
51,230,443.00
- จากกำไรสุทิประจำปี
750,000.00
- จากเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
3,314,852.00
4. เงินเฉลี่ยตามส่วนแบ่งดอกเบี้ยเงินกู้ฯ 5.40 %
807,598.00
5. เงินโบนัสกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 10%
166,000.00
6. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนสาธารณประโยชน์
62,471,181.66
รวม

83.00 51,438,769.00 80.72
5.37 4,001,011.00 6.28
1.31
665,557.00 1.04
0.27
800,000.00 1.26
415,000.00 0.65
100.00 63,723,260.16 100.00

สรุปการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563
1. กลับคืนสู่สมาชิก (ตามข้อ 3,4,6,7 และ 8)
2. ตามที่กฎหมายกำหนด (ตามข้อ 1 และ 2)
3. ผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ตามข้อ 5)
รวม

88.64
10.05
1.31
100.00

10.00
0.05

6,372,923.16
30,000.00

10.00
0.05

88.91
10.05
1.04
100.00

มติที่ประชุม
1. อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ปั น ผลจำนวน 750,000.00 บาท
จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
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5.3 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
ประธานกรรมการฯ ชี้ แ จงว่ า เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานของสหกรณ์ ฯ เป็ น ไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละหลัก การของสหกรณ์ ฯ คณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ ฯ จึ ง กำหนดแผนงาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ดังนี้
1. แผนการบริหารจัด การสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กร
ทางการเงิ น ที่ มั่ น คง มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ขึ้ น ดำรงไว้ ซึ่ ง หลั ก การและวิ ธี ก ารสหกรณ์ ร วมถึ ง
การปรับปรุงพัฒ นาองค์กรและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและสร้างความเชื่อมั่ น
ให้กับสมาชิกต่อสหกรณ์
2. แผนบริ ห ารการเงิ น และสิ น เชื่ อ เพื่ อ จั ด บริ ก ารทางการเงิ น ของสหกรณ์
และการบริห ารสินเชื่อ ให้มีป ระสิท ธิภาพสอดคล้องกับ ความต้อ งการของสมาชิก มีก ารพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์
ด้า นเงิน กู้ ให้ ค รอบคลุ ม ความต้ อ งการของสมาชิ ก กำหนดอั ต ราดอกเบี้ ย อย่ างเป็ น ธรรมและสอดคล้ อ ง
กับสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจที่ มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง การจัดสวัสดิการและบริการอื่ นที่เป็ นประโยชน์
แก่สมาชิก
3. แผนบริหารการลงทุน ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงิน ของสหกรณ์ ฯ
ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยนำเงินทุนส่วนที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกไปลงทุนในแหล่ง ลงทุน
ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสูง มีมาตรฐานและอันดับความเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒ นาการสหกรณ์ แห่งชาติ ลงวัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่ น
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 เพื่อได้รับผลตอบแทนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
4. แผนการศึ ก ษา ทบทวน ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ
หลัก เกณฑ์ข องสหกรณ์ เพื่ อให้สมาชิกเข้าใจง่าย มีค วามทั น สมัย และสอดคล้องกั บสถานการณ์ ปัจ จุบั น
ที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
5. แผนพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์และการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
สมาชิ ก กั บ คณะกรรมการดำเนิ น การ และเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ค วามเข้ าใจในเรื่อ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น
ในการบริหารงานของสหกรณ์
ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2564 มีรายละเอียดตามรายการ ดังนี้
รายการ
1. ประมาณการรายได้
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน
4. ประมาณการกำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการ
87,306,000
22,376,000
508,800
64,421,200

- 25 และขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ประมาณการรายจ่ า ย จำนวน 22,376,000 บาท โดยให้ ถั วจ่ า ยทุ ก หมวด
รายจ่าย ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
2. ประมาณการรายจ่ายงบลงทุน จำนวน 206,000 บาท โดยให้ถัวจ่ายระหว่าง
รายการได้เฉพาะงบลงทุนตามประมาณการที่ขอตั้ง
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติตามที่เสนอ

5.4 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืม ประจำปี 2564
ประธานกรรมการฯ แจ้ งว่าตามข้ อบั งคั บสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมบั ญ ชีกลาง จำกั ด
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 กำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจมีอำนาจกำหนดวงเงินกู้ยืมสำหรับปีหนึ่ง ๆ
ได้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินที่กำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ซึ่งในปีที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดวงเงินกู้ยืมไว้จำนวน 100 ล้านบาท
สำหรับปี 2564 เห็นสมควรเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ฯ ในวงเงิน
100 ล้านบาท เท่าปีทผี่ ่านมา
มติที่ประชุม

อนุมัติตามที่เสนอ

5.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
ผู้ จั ด การสหกรณ์ ฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามประกาศสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ 9/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจ้างผู้สอบบัญ ชีและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ได้แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญ ชีและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนดยื่นความจำนงพร้อมเสนอแผนงานการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนี ยมและขอบเขตการตรวจสอบบั ญ ชีมายังสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จำนวน 4 ราย เสนอราคาค่าบริการในการสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564
และขอบเขตการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาคัดเลือก
โดยสหกรณ์ได้พิจารณาเงื่อนไขการตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับขอบเขต
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดการตรวจสอบโดยตรวจสอบงบการเงิน ตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป รวมทั้ งการทดสอบรายการบั ญ ชี แ ละวิ ธี ก ารตรวจสอบอื่ น ที่ เห็ น ว่า จำเป็ น
ตามระเบี ยบที่น ายทะเบี ย นและกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ กำหนด โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ อแสดงความเห็ นว่ า
งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด ถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรและจั ด ทำ
ตามหลักการบัญชีรับรองโดยทั่วไป

- 26 นอกจากนี้ การสอบบัญ ชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจำกัดอื่นๆ ตลอดจนข้อจำกัดของ
การควบคุ ม ภายใน ซึ่ งบางกรณี ก ารตรวจสอบอาจไม่ พ บการแสดงข้ อ มู ล ผิ ด พลาด หากพบข้ อ บกพร่ อ ง
ที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ผู้เสนอจะแจ้งให้ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญ ชี
รวมถึงการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การเลือกใช้นโยบายบัญชี การจัดให้มีการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ โดยจะประเมินประสิทธิภาพการควบคุม ภายใน
ของสหกรณ์ฯ เพื่อจัดทำแนวทางการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อไปด้วย สำหรับระยะเวลาการรับรองงบการเงิน
ประจำปี ผู้เสนอสามารถรับรองได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สหกรณ์ มีข้อมูลพร้อมให้ตรวจสอบ พร้อมทั้ ง
รายงานงบการเงิ นประจำปี งบกำไรขาดทุ น งบดุล งบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบการเงินโดยสรุป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมหน้า 92
คณะกรรมการดำเนิ น การฯ ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี 4 ราย เพื่ อ เสนอ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้
รายที่
ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าธรรมเนียม : ปี
1
นางสาวบุษรากร ฉ่ำวงศ์
70,000 บาท
2
80,000 บาท
บริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชี : นายสุรชา ศุภารักษ์สือวงศ์
3
90,000 บาท
บริษัทสำนักงานโปรเฟสชั่นนัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
4
100,000 บาท
บริษัทเอ็น เอส เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด
ประธานกรรมการฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด ประจำปี 2563
มติที่ประชุม
1. เลือกนางสาวบุษรากร ฉ่ำวงศ์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ปีละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
2. เลือกบริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชี : นายสุรชา ศุภารักษ์สือวงศ์
เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง ประจำปี 2564 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีปีละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
5.6 พิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ผู้จั ด การสหกรณ์ ฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด พ.ศ.2544 ข้ อ 84 กำหนดให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอก
ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู้ ค วามสามารถในด้ า นธุ ร กิ จ การเงิ น การบั ญ ชี การเศรษฐกิ จ หรื อ การสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี จำนวนไม่เกินสองคน ซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ ยื่ น ความจำนงพร้ อ มแจ้ ง รายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของผู้ ส มั ค ร
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อเสนอการตรวจสอบ ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ
และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายเดือน โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ราย คือ
นางสาวฐิติมา พราวศรี สมาชิกสหกรณ์ฯ (ผู้ตรวจสอบกิจการรายเดิมในปี 2563) คิดอัตราค่าธรรมเนียม
ต่อเดือน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน

- 27 ประธานกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด ประจำปี 2564
ที่ประชุมมีมติเลือกนางสาวฐิติมา พราวศรี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
กำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯ รายนางสาวศุภภัสรา ส กุ ล ส า เล ข ที่ ส ม า ชิ ก 0 0 5 1 2 2
ได้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ 1/2560 ลงวันที่
19 มกราคม 2560 เรื่อ ง หลักเกณฑ์การให้เงิน กู้สามัญ แก่สมาชิกสามัญ เนื่องจากประกาศฯ ฉบับดังกล่าว
กำหนดสิทธิการกู้ของสมาชิกให้กู้ได้รายละไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นหรือทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของผู้กู้
2. คณะกรรมการดำเนิ น การฯ ควรพิ จ ารณากำหนดการจ่ ายเงินค่ าพาหนะในการ
เดินทางของสมาชิกเพื่อมาเลือกตั้งและเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
3. กรณีเกิดความเสียหายจากการนำเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
และการซื้อหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ประธานกรรมการฯ ชี้แจงว่า ประเด็นที่ 1 และ 2 จะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ ยวข้อ งพิ จ ารณาต่ อ ไป สำหรับ ประเด็ น ที่ 3 ได้ ชี้แ จงว่า การนำเงิ น ไปลงทุ น กั บ สหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี่ ย น
คลองจั่น ฯ และบริษั ท การบิ น ไทยฯ ณ ขณะนั้ น คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิน ลงทุ น และคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ ได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ภายใต้เงื่ อนไขที่กำหนดอย่างรอบคอบแล้ว โดยที่ไม่สามารถ
จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าแหล่งลงทุนทั้ง 2 แห่ง จะประสบกับปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ
ก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ได้รับการชำระหนี้ตามแผนการชำระหนี้ที่ทั้ง 2 แห่งกำหนด
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

11.00 น.
(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

(นางสาวทิวาพร ผาสุข)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

