   10,000.  
 กกก ก – ก

ลงทุนในเงินฝากประจำ�และตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ.
ให้ผลตอบแทน สูง คุ้มค่าการลงทุน
เงินหมุนเวียน ในขบวนการสหกรณ์
 1 ก ก 14.00 .
 กก 12  กก
ก . ก
 ก
 กกก 12  ก
กก 3   กกก . ก
  ก
 ก . กกก . 

เงื่อนไขการลงทุ
น 

...

 ก/ วงเงิ
1,000,000.
  1บาท
 ขึ้นไป
นขั้นต�่ำ ตั้ง
แต่ 10,000. กก
้ยสู7งกว่
 า14
 น
3 นทั่วไป
อัตราดอกเบี
สถาบั
การเงิ
ฝากง่าย - ถอนสะดวก
 . กกกก
เพียงแจ้งล่วงหน้า 1 วันท�ำการ ก่อนเวลา 14.00 น.
 กกก กก ก
เงินฝากประจ�
ำ และตั
๋วสัญญาใช้

ก
 เงินที่มีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน หากถอนก่อนครบก�ำหนด

ชสอ. จะจ่ายดอกเบี้ยลดหลั่นตามส่วนแห่งระยะเวลาและวงเงิน ณ วันที่ฝาก
  .
เงินฝากประจ�ำ
และตั๋วสั
ญญาใช้เงินที่มีร10––8
ะยะเวลาเกินกว่า 12 เดื
อน หากมีระยะเวลาการฝาก
ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป หากถอนก่อนก�ำหนด ชสอ. จ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก
เงินฝากประจ�ำ และตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. สามารถน�ำมาค�้ำประกันเงินกู้กับ ชสอ. ได้

ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

• วงเงินฝาก/ถอน ตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป ต่อครั้ง
• ระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน และตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป
ชสอ. จะออกค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เฉพาะกรณีถอนเมื่อครบก�ำหนดเท่านั้น
• การถอนก่อนก�ำหนด และการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
ผู้ฝากเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 125 - 128

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2563

ที่ ชสอ. ว. 20 / 2563
6 มีนาคม 2563
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
หนังสือแจ้งการตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์
ใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
แบบส�ารองห้องพัก
แผนผังสถานทีจ่ ดั ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563

1
1
1
1
1
1
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ก�าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 6 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิ มแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดตามระเบียบ
วาระการประชุม และก�าหนดการทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผูแ้ ทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 ในครัง้ นี้
ด้วย และขอเรียนชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมดังนี้
1. การตัง้ ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อให้การแต่งตัง้ ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกไปเข้าประชุมใหญ่
เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ส หกรณ์ และข้อ บัง คับ ของ ชสอ.จึ ง ขอให้ ส หกรณ์ โ ดยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด�าเนิ นการ แต่ งตัง้ ผู้แทนจากกรรมการด�าเนิ นการของสหกรณ์ 1 คน เป็ นผู้แทน
สหกรณ์สมาชิ กเข้าประชุมใหญ่ และใช้สิทธิ ต่างๆ ใน ชสอ.
2. การส่งเอกสารประกอบ เพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานและข้อมูลในการเตรียมการประชุมใหญ่
ให้เรียบร้อย จึงขอได้โปรดกรอกเอกสารประกอบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนี้ ส่งไปยัง ชสอ. ทางโทรสาร หรือทาง
ไปรษณีย์ หรือทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ก่อนวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรณีทส่ี หกรณ์สง่ รายชือ่
ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกมาแล้วมีเหตุ ท่ีต้องการเปลี่ยนตัวผูแ้ ทนสหกรณ์ สมาชิก ขอให้ส่งเอกสารต่าง ๆ
ทีส่ มบูรณ์ประกอบด้วย
2.1 หนังสือแจ้งการตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก ให้สหกรณ์ จดั ท�าหนังสือแจ้งการตัง้
ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิ ก โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน
2.2 ใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
2.3 แบบส�ารองห้องพักส�าหรับผูแ้ ทนสหกรณ์ สมาชิกต่างจังหวัดเท่านัน้ สหกรณ์ ละ
1 ห้อง โดยเข้าพักในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ยกเว้นสหกรณ์ใน จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ ซึ่ง ชสอ. จะจ่ายค่าที่พกั ให้กบั ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิ กในจังหวัดดังกล่าว ที่เข้าร่วม
ประชุมใหญ่ สหกรณ์ละ 1,400 บาท โดยจ่ายพร้อมกับค่าพาหนะ

199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188
199 Moo 2, Nakhon in Road, Bang Si Thong Subdistrict, Bang kruai District, Nonthaburi Province, 11130
Tel. +66 2496 1199 Fax. +66 2496 1177, +66 2496 1188 Homepage http://www.fsct.com e-mail: info@fsct.com
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3. ค่าใช้จ่าย
3.1 ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย เกีย่ วกับเอกสาร ค่าอาหาร และค่าทีพ่ กั
3.2 ชสอ. จะรับผิ ดชอบค่ าพาหนะตามระยะทาง ตัง้ แต่อ�าเภอของจังหวัดซึ่ง
เป็ นทีต่ งั ้ ส�านักงานของสหกรณ์ ถึงอ�าเภอของจังหวัด สถานทีป่ ระชุม อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
(ตามระเบียบของ ชสอ.)
กรณีสหกรณ์ตงั ้ อยู่ต่างจังหวัด เหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท
กับอีก 1,000 บาท ตัวอย่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจาก อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
815 กิโลเมตร จะได้รบั ค่าพาหนะ ดังนี้ (815 ก.ม. x 2 เทีย่ ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 9,150 บาท
กรณีสหกรณ์ ตงั ้ อยู่กรุงเทพฯ เหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท
กับอีก 1,000 บาท ตัวอย่าง กรุงเทพฯ ห่างจาก อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 30 กิโลเมตร จะได้รบั
ค่าพาหนะ ดังนี้ (30 ก.ม. x 2 เทีย่ ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 1,300 บาท
กรณีสหกรณ์ตงั ้ อยูใ่ นจังหวัดนนทบุรจี ะได้รบั ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็ นเงิน 1,000 บาท
ชสอ. จะจ่ายเงินให้กบั ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิ กในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
วันเสาร์ ที่ 6 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
3.3 ผูส้ งั เกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิ กเข้าร่วมประชุมฯ ได้สหกรณ์ละไม่เกิน 5 คน
โดยคนแรก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เกีย่ วกับค่าเอกสาร ค่าอาหาร และของทีร่ ะลึกที่ ชสอ. จัดให้
3.4 ผูส้ งั เกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิกส่วนทีเ่ กินจาก 1 คน ผูส้ งั เกตการณ์ หรือ
สหกรณ์สมาชิก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็ นค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 1 มือ้ อาหารว่าง 2 มือ้
และของทีร่ ะลึก รวมเป็ นเงินคนละ 1,500 บาท
3.5 ผูส้ งั เกตการณ์ หรือสหกรณ์สมาชิก รับผิดชอบค่าพาหนะ และค่าทีพ่ กั เอง
4. องค์ประชุม ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 106 และข้อบังคับของ ชสอ.
ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่ตอ้ งมีผแู้ ทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�านวนผูแ้ ทนสหกรณ์
สมาชิกทังหมด
้
หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคนแล้วแต่กรณี จึงจะเป็ นองค์ประชุม
5. ผูส้ งั เกตการณ์ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านัน้ ไม่มสี ทิ ธิในการอภิปราย และออกเสียง
ลงคะแนน
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
พลต�ารวจโท

(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ส�านักผู้บริหาร
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204, 205, 206, 224, 225
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร
e-mail : news@fsct.com

ระเบียบว�ระก�รประชุมใหญ่ส�มัญ ประจำ�ปี 2563
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎ�คม พ.ศ. 2563
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ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
3.1 การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ และการออกจากชุมนุมสหกรณ์
3.2 รายงานประจ�าปี 2562
3.3 รายงานของผูต้ รวจสอบกิจการประจ�าปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
4.1 เลือกคณะกรรมการการเลือกตัง้
4.2 เลือกตัง้ กรรมการด�าเนินการ
4.3 อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน ประจ�าปี 2562
4.4 อนุมตั จิ ดั สรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562
4.5 อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�าปี 2563
4.6 ก�าหนดวงเงินซึง่ ชุมนุมสหกรณ์อาจกูย้ มื หรือค�า้ ประกันประจ�าปี 2563
4.7 คัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจ�าปี 2563
4.8 อนุมตั กิ ารน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนทีบ่ ริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
4.9 อนุมตั กิ ารน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอืน่ ใด ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7)
4.10 พิจารณาตัดจ�าหน่ายหนีส้ ญู
สหกรณ์ออมทรัพย์ คอนติเนนตัล แปซิฟคิ (1979) จ�ากัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
5.1 รับทราบเรือ่ งการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถาบัน หรือองค์การทีช่ มุ นุมสหกรณ์เป็นสมาชิก
ภาคผนวก

ระเบียบว�ระที่ 1

เรื่องที่ประธ�นแจ้งให้ทร�บ

ระเบียบวาระที่ 1

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1. แนะนำาผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม
2. แจ้งรายนาม คณะกรรมการดำาเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
สภาที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 47

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

1. นางสาววันทนา บ่อโพธิ์
2. นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
3. นายประกิต ประทุมกาญจน์

ผู้สอบบัญชี

นายมนตรี ช่วยชู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
กรรมการด�าเนินการ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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1. พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
2. นายอุทัย ศรีเทพ
3. นายวิราช ป้อมบ้านต้า
4. นายวินัย นิยโมสถ
5. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย
6. นายณสรวง ก้อนวิมล
7. นายสมชาย รัตนอารี
8. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
9. นายสุรพล กมุทชาติ
10. นายโชคดี คลังจันทร์
11. นายธงชัย วิทยานุกรณ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม
13. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
14. นายโกวิท เกตุงาม
15. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา
16. ดร.กมล ศรีล้อม

ระเบียบวาระที่ 1
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

6.
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
7.
ดร.ก๊ก ดอนส�าราญ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 8.
9.
พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
พลต�ารวจโท สมเดช ขาวข�า

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

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

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
ดร.ธานี ก่อบุญ
ร้อยต�ารวจเอก สุวิทย์ มากด้วง
นายณฐกร แก้วดี
นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
นายสมพล ตันติสันติสม
พลเอก จ�านงค์ จันพร
นายเธียร เหลืองณะลาภีร์
นายเสนอ วิสุทธนะ
นายธวัช จิตรชอบค้า

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. ระบบบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
นายจักรแก้ว ทะปน
นางมณชลีนา กิตติขจร
นางวราภรณ์ ธีรวัฒน์
นายสามารถ อารี
นายปัญญา แก้วเหล็ก
ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย
นายสมโภชน์ ไชยผดุงนิรันดร์
ร้อยต�ารวจตรี อรุณ โอมณี
นายศิริ เพชรคีรี
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง

ประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
กรรมการสภาที่ปรึกษาและเลขานุการ
กรรมการสภาที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการ

12.
13.
14.
15.
16.

นายปัญญา พละศักดิ์
ม.ญ. นิเวศ จักร์นารายณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
นายวีระ ทวีสุข
ดร.สังเวียน อ่อนแก้ว

ระเบียบวาระที่ 1
2. ระบบสวัสดิการ
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายเอนก ค�าจ�ารูญ
นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ์
นายบุญน�า ศรีตะลหฤทัย
นางสาวอุษา นิ่มจ�าเนิน
นายพิทักษ์พงษ์ บี้เกตุ
นายส�าเริง ทองมอญ
พันเอก ประภาส อาจคิดการ
นายนัทธี ถิ่นสาคู

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
นายวิเศษ อิ่มรักษา
ว่าที่ร้อยเอก สกล พละเสน
นายมนัส เจียมภูเขียว
นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
นางสาวอภิญดา สวารชร
นายสัญญา รอดทรัพย์
นายเทิม มิตรจิต

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

พันต�ารวจโท กรณ์ ไชยเสือ
นายไพฑูรย์ มั่นคง
นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์
นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
นางวรินทร์ธร อภิวิชญ์นันทกร
นายนิกูล ใบบัว
นายวัชรินทร์ ศรีสวย

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ร้อยตำ�รวจเอก สุช�ติ บัวกิ่ง
พันเอก ยุสชน� ตระกูลเสน�ธง
น�ยชูชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
น�ยชูศักดิ์ คำ�ล้น
น�งบุญหน� บุญเรือง
น�ยกังว�ล น�คศรีสังข์
น�งอรส� อินทุยศ
น�ยโกศล จุ้ยมี

3. ระบบพัฒนาบุคลากร
นายสันติชัย บัวทอง
นายประเสริฐ วิริยะภาพ
นายประจักษ์ พลอยสีสวย
นางสาวโสรยา สิงห์ค�า
นายบัญชา เกษมสุข
นายสุรศักดิ์ นาคนาคา
พันตรี พิจิตร เลื่อมตา
นายประสิทธิ์ แก้วเรือง

4. ระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

นายเชษฐา สยนานนท์
นายชุมพล ค�าปา
นายคูณรัตน์ เสมสุข
นางนงนุช นิพนธ์กิจ
นายนพดล วรมานะกุล
นายสมหมาย ตรีวิเชียร
พันเอก กอสิน กัมปนยุทธ์
นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นทองพัน
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ระเบียบวาระที่ 1
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5. ระบบการออม
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ดร.อนวัช อุ่นทอง
นายสมคิด ปัญญาแก้ว
นายอนุวัฒน์ จันทร์สอน
นายสมพร ไชยเลี๊ยบ
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
นายสมควร ทองฤทธิ์
พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช

6. ระบบสินเชื่อ
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

นายนิรันดร์ หงษชาติ
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายอดิศักดิ์ ว่องเล่ห์
นายโชษณ พิมศิริ
นายไชยยา จักรสิงห์โต
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
นางสาววีรวรรณ ลิ่มทอง
นายนคร เทพหนู

7. ระบบการลงทุน
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

นายสงบ จินะแปง
นายชวลิต ค�าเพ็ง
นายนิรันดร์ แสงทอง
นางสาวยุพิน มนตรีดิลก
นายด�าหริ งิมสันเทียะ
นายพัฒนา ปาณาสา
นายค�านึง โสตถิอุดม
นายสวรรค์ ต่อติด

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

น�ยช�ติช�ย วงกิตตะ
น�ยแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
น�ยปร�ก�ร เจริญสุรสกล
ดร.กิตติ ดวงแสง
น�ยสุธี บุญถือ
น�ยนรงค์ บัวชุม
น�ยไพบูลย์ ขวัญดี
พลตรี ทวีป ปิยะอรุณ

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

น�ยวีระชน ธิมะส�ร
น�ยสุรเชษฐ์ หัสดี
น�ยวีระพงษ์ ทองผ�
พันตำ�รวจโท วงศ์หิรัญ สุริโยพลกุล
น�งส�วสุทธินี แก่นส�รี
น�ยอนันต์ ยิ้มวิไล
น�ยสถิตย์ชัย วร�นนท์วนิช
พลเรือตรี สกล สิริปทุมรัตน์

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

น�ยสมศักดิ์ จักส�ร
น�ยเสมอเทพ ศรีท�สร้อย
น�ยธนเดช นิลสระคู
ดร.ชูช�ติ กมลเลิศ
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์
น�ยสุรินทร์ บัวง�ม
ดร.ณรินทร์ ชำ�น�ญดู
พลโท นพดล แสงพลสิทธิ์

ระเบียบวาระที่ 1
8. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

นายบุญเรือง ยอดฉิมมา
นายสมชัย อ�าภา
นายศุภัทชัย สมปาน
นายสุทธิพันธ์ แสงกันยา
นางรุจี ชื่นชม
นายธัญญา สายสินธ์
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
นายประสงค์ ปัญจะเมธีกุล

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

นายสุริยา มะโยธี
ดร.อัครพล เดชะพหุล
นายศรายุทธ สมศรี
พันโท ทวีวัฒน์ ถนอมธรรม
นายสุรพล รักตสันติ
นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
พันต�ารวจเอก ชวลิต สุขสุวรรณ์
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ระเบียบว�ระที่ 2

เรื่องรับรองร�ยง�นก�รประชุม
2.1 ร�ยง�นก�รประชุมใหญ่ส�มัญ
ประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2562

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี
2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น
ชสอ. ได้มหี นังสือที่ ชสอ.ว.104/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่
ให้ผแู้ ทนสหกรณ์ส์ มาชิกได้พจิ ารณา หากมีคา� ทักท้วงให้แจ้ง ชสอ. ภายใน 30 วัน นับจากวันทีล่ งในหนังสือ
ปรากฎว่ามีผู้แทนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�ากัด
มีหนังสือ ที่ สอ.มจธ.107/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ขอแก้รายงานการประชุมใหญ่ ดังนี้

2. หน้า 5 มติที่ประชุม ข้อ 2.
ข้อความเดิม 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 และให้ตดั ข้อความ
ข้อความ “สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ...”
แก้ไขเป็น 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 และให้ตัดข้อความ
ข้อความ “สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ...”
3. หน้า 7 ข้อ 4.
ข้อความเดิม 4. แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้
ด�าเนินการด้วยโครงการดังนี้ โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ของชุมนุมสหกรณ์ โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการโครงการก่อสร้าง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1. หน้า 3 ระเบียบวาระ ที่ 1 ข้อ 1.
ข้อความเดิม 1. จ�านวนผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกผูเ้ ข้าประชุม ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542
17
มาตรา 106 ก�าหนดไว้ว่า “ในการประชุมใหญ่ต้องมีแทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม...”
แก้ไขเป็น 1. จ�านวนผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
มาตรา 106 ก�าหนดไว้ว่า “ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม...”

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

แก้ไขเป็น 4. แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้
ด�าเนินการด้วยโครงการดังนี้ โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพของชุมนุมสหกรณ์ โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการโครงการ
ก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

18

4. หน้า 7 ข้อ 5.
ข้อความเดิม 5. แผนงานด้านสังคมและขบวนการ
ด�าเนินการการด้วยโครงการดังนี้ โครงการสานสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
ชุมนุมสหกรณ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฯลฯ
แก้ไขเป็น 5. แผนงานด้านสังคมและขบวนการ
ด�าเนินการการด้วยโครงการดังนี้ โครงการสานสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
ชุมนุมสหกรณ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฯลฯ
5. หน้า 12 ย่อหน้า 1
ข้อความเดิม ชุมนุมสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการกรรมการด�าเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562 ฯลฯ
แก้ไขเป็น ชุมนุมสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562 ฯลฯ
ทั้งนี้ ชสอ. ได้พิจารณาแล้ว และได้บันทึกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563
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ระเบียบว�ระที่ 3
เรื่องเพื่อทร�บ

3.1 ก�รรับสหกรณ์สม�ชิกเข้�ใหม่
และก�รออกจ�กชุมนุมสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

3
1. จ�านวนสมาชิก ณ
เข้าใหม่ระหว่าง
ออกระหว่าง
จ�านวนสมาชิก ณ

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ และการออกจากชุมนุมสหกรณ์
วันที่ 31 มีนาคม 2562
1,093
วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
11
วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
5
วันที่ 31 มีนาคม 2563
1,099

สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์

2. สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 จ�านวน 11 สหกรณ์ มีดังนี้

ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์....จำากัด

เลข
อำาเภอ/เขต
ทะเบียน

จังหวัด

วันที่รับ
เข้าเป็นสมาชิก

ฉะเชิงเทรา 23 พฤษภาคม 2562

ถือหุ้นครั้งแรก
หุ้น
1

บาท

เซ็มไทย

1209

เมือง

2

โตโยต้าเมืองตรัง

1210

เมือง

ตรัง

3

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขอนแก่น

1211

เมือง

ขอนแก่น

19 กรกฎาคม 2562

10

5,000.-

4

ต�ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

1212

เมือง

บึงกาฬ

14 สิงหาคม 2562

2

1,000.-

5

พนักงาน บริษัทล�าพูน ซิงเดนเก็น 1213

เมือง

ล�าพูน

9 ตุลาคม 2562

113

56,000.-

6

บริษัทไม้อัดไทย

1214

บางนา

กรุงเทพฯ

16 ธันวาคม 2562

65

32,000.-

7

กรมทางหลวงชนบท

1215

บางเขน

กรุงเทพฯ

15 มกราคม 2563

624

312,000.-

8

พนักงานกลุ่ม เอ พี เอ ซินดิเคท

1216

บ้านโป่ง

ราชบุรี

17 มกราคม 2563

100

50,000.-

9

ค่ายเม็งรายมหาราช

1217

เมือง

เชียงราย

29 มกราคม 2563

1

500.500.-

29 พฤษภาคม 2562 2,000 1,000,000.-

10 พนักงาน กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี

1218 คลองเตย

กรุงเทพฯ

20 กุมภาพันธ์ 2563

1

11 รวมผล

1219

นครสวรรค์

5 มีนาคม 2563

400

เมือง

500.-

200,000.-
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3. สมาชิกออกระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 จำานวน 5 สหกรณ์ มีดังนี้
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เลข
ทะเบียน
656

วันที่รับเข้าเป็น
สมาชิก
13 กันยายน 2541

ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์.......จำากัด

1

ฐานเศรษฐกิจ

2
3

พนักงาน เอ พี ซี บี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
โรซี่ บลู ไดมอนด์

874

23 พฤษภาคม 2562 น�าเงินค่าหุ้นใช้ในการ
ด�าเนินกิจการ
29 เมษายน 2546 20 พฤศจิกายน 2562 เมื่อสหกรณ์สมาชิก
ต้องเลิก
18 พฤษภาคม 2548 5 กุมภาพันธ์ 2563
ปิดกิจการ

4

พนักงานยาสูบเชียงราย

363

25 มิถุนายน 2528

11 มีนาคม 2563

ปิดกิจการ

5

เจอเนอรัล มอเตอร์ส
(ประเทศไทย)

1061

4 กุมภาพันธ์ 2556

26 มีนาคม 2563

ปิดกิจการ

807

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

วันที่ออก

เหตุที่ออก

ระเบียบว�ระที่ 3
เรื่องเพื่อทร�บ

3.2 ร�ยง�นประจำ�ปี 2562
(เอกส�รประกอบดูจ�กหนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2562)

ระเบียบว�ระที่ 3
เรื่องเพื่อทร�บ

3.3 ร�ยง�นของผู้ตรวจสอบกิจก�ร
ประจำ�ปี 2562
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เรื่องเพื่อทราบ

3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2562

เรียน ที่ประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ได้เลือกตั้ง ดร.วันทนา
บ่อโพธิ์ นายประกิต ประทุมกาญจน์ และนางสาวสมหมาย สราญจิตร์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งข้าพเจ้า
และคณะได้ท�าการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�า
ทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�าปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
3.1 การดำาเนินงาน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด มีสหกรณ์สมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม
2562 จ�านวน 1,092 สหกรณ์ ระหว่างปี (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) มีสหกรณ์
สมาชิกเพิ่มขึ้นจ�านวน 11 สหกรณ์ และออกจากการเป็นสหกรณ์สมาชิกจ�านวน 5 สหกรณ์ จ�านวน
สหกรณ์สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จ�านวน 1,099 สหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นละ
500 บาท เป็นจ�านวนเงิน 30,606,049,000.00 บาท (สามหมื่นหกร้อยหกล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการตามแผนงาน และงบประมาณ
ที่ก�าหนดไว้
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ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 153,781,058,749.57 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 6,163,062,494.58 บาท (หกพันหนี่งร้อยหกสิบสามล้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อย
เก้าสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) ค่าใช้จ่าย 4,197,121,974.83 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน
หนึง่ แสนสองหมืน่ หนึง่ พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสีบ่ าทแปดสิบสามสตางค์) มีกา� ไรสุทธิ 1,965,940,519.75 บาท
(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
253,020,961.73 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านสองหมืน่ เก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77
3.2 ด้านบัญชี
ชสอ. บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีมเี อกสารประกอบ
การลงบัญชีทสี่ มบูรณ์และครบถ้วน มีการบันทึกรายการบัญชีทเี่ กีย่ วกับเงินสดในวันทีเ่ กิดรายการนัน้ ทันที
มีการจัดท�างบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบประกอบอื่น ๆ เป็นประจ�าทุกเดือนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
เงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยราคาทุน ส�าหรับเงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�าไร
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ชสอ. ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ า� หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีเ้ งินกูแ้ ละการเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
3.3 ด้านการเงิน
- ชสอ. ก�าหนดหน้าที่ในการรับเงินกับการบันทึกบัญชีและการอนุมัติแยกออกจากกัน
- ชสอ. มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินให้รัดกุมเหมาะสม
(ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562)
- มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
มีการจัดท�ารายงานทางการเงินทุกสิ้นวัน และมีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจ�า
- มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินเป็นการเฉพาะ
ณ วันที่ 31 มีนาคม ชสอ.มีเงินสดคงเหลือ จ�านวน 190,208.25 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
สองร้อยแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
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โครงสร้างทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

สินทรัพย์
153,781,058,749.57 บาท
( 100 % )

หนี้สิน + ทุน
153,781,058,749.57 บาท ( 100 % )
หนี้สิน
123,553,075,422.98 บาท
(80.34%)

จำานวนเงิน
รายการ

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน
รายการ

(คิดเป็นร้อยละ)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ทุน
30,227,983,326.59
(19.66%)

14,036.11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(9.13%)

เงินลงทุน

49,671.47 เงินรับฝากประจ�า

เงินให้กู้ยืม

(32.30%)
88,790.37 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
(57.74%)

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน
รายการ

(คิดเป็นร้อยละ)

(ล้านบาท)
(คิดเป็นร้อยละ)

12,428.90 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่า
(8.08%) หุ้นละ 500.00 บาท)
110,240.00 ทุนส�ารอง

30,606.05
(19.90%)
2,299.58

(71.69%)
643.80 ทุนสะสมตามข้อบังคับ
(0.42%) ระเบียบ และอืน่ ๆ

(1.49%)
669.06
(0.44%)
(5,312.64)

254.49 หนี้สินรายอื่น ๆ

239.74 ก�าไร (ขาดทุน) จากเงิน

สุทธิ

(0.16%)

(0.16%) ลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

(-3.45%)

สินทรัพย์รายการอื่น ๆ

1,028.62

ก�าไรสุทธิประจ�าปี

1,965.94

(0.67%)

(1.28%)

ข้อสังเกต
1. ชสอ.ใช้เงินในการให้กู้สมาชิกกู้ยืมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.74 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด
ชสอ. ควรเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องหนี้เสียที่มีผลมาจากปัจจัยภายนอก
2. แหล่งทีม่ าของเงินที่ ชสอ. น�ามาใช้จา่ ยต่าง ๆ มาจากเงินรับฝากประจ�ามากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
71.69 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ชสอ. ควรระมัดระวังเรื่องความเชื่อมั่น โดยเฉพาะกับสหกรณ์สมาชิก
ที่ฝากเงิน หากสมาชิกขาดความเชือ่ มัน่ อาจถอนเงินออกจาก ชสอ. จะส่งผลถึงสภาพคล่องในการบริหารงาน
ของ ชสอ. ได้

83
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

84

3.4 ด้านเงินให้กู้ยืม
ยอดเงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้ยืม คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ�านวนเงิน
88,790,366,993.98 บาท (แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อย
เก้าสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์) เป็นจ�านวนสัญญา 433 สัญญา และจ�านวนสหกรณ์สทุ ธิ 256 สหกรณ์
แบ่งเป็น
- เงินกู้ระยะสั้น 45 สัญญา 38 สหกรณ์ เป็นจ�านวนเงิน 8,899,502,832.78 บาท
(แปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
- เงินกูร้ ะยะปานกลาง 244 สัญญา 181 สหกรณ์ เป็นจ�านวนเงิน 51,528,283,761.97 บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ด
สตางค์)
- เงินกู้ระยะยาว 144 สัญญา 121 สหกรณ์ เป็นจ�านวนเงิน 28,362,580,399.23 บาท
(สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)
3.5 ด้านเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ชสอ.มีการลงทุน 49,671,484,000.66 บาท (สี่หมื่นเก้าพัน
หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทหกสิบหกสตางค์) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นจ�านวนเงิน
14,663,799,809.53 บาท (หนึง่ หมืน่ สีพ่ นั หกร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่ เก้าพันแปดร้อยเก้าบาท
ห้าสิบสามสตางค์) แบ่งเป็น - เงินลงทุนระยะสัน้ จ�านวน 3,309,008,903.34 บาท (สามพันสามร้อยเก้าล้าน
แปดพันเก้าร้อยสามบาทสามสิบสี่สตางค์) และเงินลงทุนระยะยาว จ�านวน 46,362,475,097.32 บาท
(สี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)
ในปีนี้ ชสอ.ลงทุนโดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น
2,618,080,238.37 บาท (สองพันหกร้อยสิบแปดล้านแปดหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเจ็ด
สตางค์) รวมทั้งสิ้น 6 บริษัท ดังนี้
(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน (ราคาทุน)
จ�านวน 263,508,097.66 บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านห้าแสนแปดพันเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)
(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด มูลค่าการลงทุน (ราคาทุน) จ�านวน
272,608,657.02 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสองสตางค์)
(3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด มูลค่าการลงทุน (ราคาทุน)
จ�านวน 523,819,371.96 บาท (ห้าร้อยยีส่ บิ สามล้านแปดแสนหนึง่ หมืน่ เก้าพันเก้าสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาทเก้าสิบหกสตางค์)
(4) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด มูลค่าการลงทุน (ราคาทุน)
จ�านวน 515,996,019.00 บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสิบเก้าบาทถ้วน)
(5) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด มูลค่าการลงทุน (ราคาทุน)
จ�านวน 513,033,260.69 บาท (ห้าร้อยสิบสามล้านสามหมืน่ สามพันสองร้อยหกสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์)
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(6) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด มูลค่าการลงทุน (ราคาทุน) จ�านวน
529,114,832.04 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสองบาทสี่สตางค์)
ข้อสรุป การลงทุนของ ชสอ. เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ฯ มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
3.6 ด้านเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ชสอ.มียอดคงเหลือตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝาก ดังนี้
จ�านวนลูกค้าตั๋วสัญญาใช้เงิน 679 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 12,428,901,265.48 บาท จ�านวนลูกค้า
ลดลงจากต้นปี จ�านวน 64 ราย แต่จ�านวนเงินเพิ่มขึ้นจากต้นปี เป็นจ�านวน 3,162,168,556.05 บาท
(สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทห้าสตางค์) และมีจ�านวน
ลูกค้าเงินรับฝาก จ�านวน 489 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 110,239,997,886.18 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทสิบแปดสตางค์)
จ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นจากต้นปี จ�านวน 35 ราย จ�านวนเงินเพิ่มขึ้นจากต้นปี จ�านวน 30,999,712,767.10
บาท (สามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)
ข้อสรุป การรับฝากเงินเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ ชสอ.
3.7 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ชสอ. ได้จ่ายเป็นไปตามมติที่ประชุมคคณะกรรมการ มีเอกสารหลักฐาน
ประสอบรายงานครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ ในปีบัญชี 2563 ชสอ. ได้มีประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการบริหารไว้ทั้งสิ้น 199,920,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่น 85
บาทถ้วน) ใช้จริงไปรวมทั้งสิ้น 176,139,474.54 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้า
พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) ต�่ากว่าประมาณการรายจ่าย 23,780,525.46 บาท (ยี่สิบสาม
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์)
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารแต่ละหมวดส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอาคารส�านักงาน (การท�าบุญวันครบรอบวันก่อตั้ง ชสอ. ประจ�าปี
และค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสถานที่) ที่มีการใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ
ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวด เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ได้มี
มติอนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจถัวจ่ายได้ทุกประเภท ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์
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3.8 ผลการดำาเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำาไรสุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีรายได้ ค่าใช้จา่ ย และก�าไรสุทธิ ดังนี้
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ร�ยได้
ดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้กู้
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
กำ�ไรขั้นต้นจ�กธุรกิจเสริม
ร�ยได้อื่นๆ
รวม
ค่�ใช้จ่�ย
1. ดอกเบี้ยจ่�ย
1. ค่�ใช้จ่�ยบริห�ร
2.1 ค่�ใช้จ�่ ยด้�นบริห�ร
สำ�นักง�น
(1) เงินเดือน
(2) ค่�ตอบแทน
(3) ค่�ใช้สอย
(4) ค่�วัสดุ
(5) ค่�ส�ธ�รณูปโภค
(6) ค่�ชดเชยต�ม
กฎหม�ยแรงง�น
(7) ค่�เสือ่ มร�ค�และ
ค่�ใช้จ�่ ยตัดจ่�ย
2.2 ค่�ใช้จ่�ยด้�นบริห�รธุรกิจ
2.3 ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รพัฒน�
ทรัพย�กรมนุษย์
2.4 ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�ร
สื่อส�รองค์ก�ร
2.5 ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รพัฒน�
2.6 ส�ารองทั่วไป
รวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
รวม
กำาไรสุทธิ

ประม�ณก�ร

เกิดขึ้นจริง

คิดเป็นร้อยละ

สูง-ตำ�่
กว่�ประม�ณก�ร

4,225,350,000.00
1,502,550,000.00
3,500,000.00
1,000,000.00
5,732,400,000.00

3,783,052,124.68
2,373,530,519.25
3,673,356.21
3,404,885.42
6,163,062,494.58

89.53
157.98
104.95
340.49
107.53

(10.47)
57.98
4.95
240.49
7.53

3,822,480,000.00

4,021,580,891.27

105.21

(5.21)

54,795,000.00
4,547,000.00
54,304,000.00
1,720,000.00
4,290,000.00

53,845,525.60
3,230,537.87
42,501,951.14
1,469,929.52
4,003,827.97

98.27
71.05
78.27
85.46
93.33

1.73
28.95
21.73
14.54
6.67

1,899,000.00

1,899,000.00

100.04

0.00

18,100,000.00
22,867,000.00

26,616,656.24
17,937,712.65

147.05
78.44

(47.05)
21.56

6,083,000.00

1,671,262.07

27.47

72.53

10,076,000.00
17,060,000.00
4,179,000.00
199,920,000.00
4,022,400,000.00
1,710,000,000.00

6,898,323.69
13,039,833.39
0.00*
176,139,474.54
4,197,720,365.81
1,965,940,519.75

71.11
77.36
0.00
88.10
104.36
114.97

28.89
22.64
0.00
11.90
(4.36)
14.97

*มีการใช้จ่ายหมวดส�ารองทั่วไป จ�านวน 2,938,650.00 ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2563 ได้โอนไปตัด
อยู่ในงบประมาณหมวดที่ใช้จ่ายนั้น ๆ
ชสอ. มีก�าไรสุทธิ 1,965,940,519.75
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3.9 การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องของชุมนุมฯ
การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของชุมนุมในแต่ละเดือนมีดังนี้
3.9.1 เดือนเมษายน 2562
ร้อยละ 2.85
3.9.2 เดือนพฤษภาคม 2562
ร้อยละ 2.61
3.9.3 เดือนมิถุนายน 2562
ร้อยละ 3.25
3.9.4 เดือนกรกฏาคม 2562
ร้อยละ 2.96
3.9.5 เดือนสิงหาคม 2562
ร้อยละ 8.89
3.9.6 เดือนกันยายน 2562
ร้อยละ 13.00
3.9.7 เดือนตุลาคม 2562
ร้อยละ 19.70
3.9.8 เดือนพฤศจิกายน 2562
ร้อยละ 23.86
3.9.9 เดือนธันวาคม 2562
ร้อยละ 20.41
3.9.10 เดือนมกราคม 2563
ร้อยละ 17.34
3.9.11 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ร้อยละ 12.32
3.9.12 เดือนมีนาคม 2563
ร้อยละ 9.68
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3.10 ตรวจสอบการดำาเนินงานคณะกรรมการดำาเนินการ กรณีข้อพิพาทระหว่าง ชสอ.
กับ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
ความเดิม ชสอ. ได้ท�าสัญญาจ้างบริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 87
บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิกประกอบ
ด้วยระบบงานหลัก 9 ระบบ และระบบงานเสริม 9 ระบบ โดยมีระยะเวลาออกแบบและพัฒนา 2 ปี
ราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นจ�านวน 285,800,000.00 บาท
ต่อมาบริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ ชสอ. ได้บอกเลิกสัญญา
และมีคดีความฟ้องร้องกันระหว่าง ชสอ. และบริษัทเมโทรฯ
ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ พ 680,681/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2562 ศาลจังหวัดนนทบุรี มีค�าพิพากษาให้ ชสอ. ช�าระเงิน 97,457,299.50 บาท ให้แก่บริษัท เมโทร
ซิสเต็มส์ฯ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2560) จนกว่าจะช�าระเสร็จ และให้จ�าเลยคืนตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 002654/2558 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2558 และหัวโทรศัพท์ระบบไอ พี โฟน จ�านวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายให้แก่บริษัท
เมโทร ซิสเต็มส์ฯ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน เป็นเงิน 14,290,000.00 บาท และ 186,784.00 บาท
ตามล�าดับ และให้ ชสอ. ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองส�านวนแทนบริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ฯ โดยก�าหนดค่า
ทนายความทั้งสองส�านวนรวม 100,000.00 บาท และค่าใช้จา่ ยในคดีทง้ั สองส�านวนรวม 50,000.00 บาท
ความคืบหน้า ชุมนุมฯ ไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษาดังกล่าว จึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษา
ศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัทเมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างศาลอุทธรณ์
ภาค 1 พิจารณาอุทธรณ์
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3.11 ตรวจสอบการดำาเนินงานคณะกรรมการดำาเนินการ กรณีข้อพิพาทระหว่าง ชสอ.
กับ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)
ความเดิม ชสอ. ได้ทา� สัญญาจ้าง บริษทั ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เพ่อ่ื ใช้บริการระบบเครือข่าย
ข้อมูล เพื่อใช้งานในโครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิกของ
ชสอ. เมื่อสัญญาหลักกับบริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ถูกยกเลิก ท�าให้สัญญาจ้าง
กับบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ถูกยกเลิกไปโดยบริยาย ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 บริษัท
ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับ ชสอ.จ�านวนเงิน 2,297,763.98 บาท
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลจังหวัดนนทบุรี อ่านค�าพิพากษาศาลชั้นต้น คดีหมายเลข
ด�าที่ ผบ.2304/2561 ที่บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ชสอ. เป็นจ�าเลย เรื่อง สัญญา
เรียกค่าเสียหาย จากกรณีที่ ชสอ. ได้ท�าสัญญาใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูล เพื่อใช้งานในโครงการ
จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. กับ บริษัท ทีโอที จ�ากัด
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดย บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหา
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ต่อมาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ชสอ. ได้ท�าหนังสือบอกเลิกสัญญามีผลเลิกสัญญา
วั นที่ 1 มี นาคม 2560 ซึ่งเป็นการบอกเลิ ก สั ญ ญาก่ อ นก� า หนด ศาลได้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า จ� าเลย (ชสอ.)
เป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องช�าระค่าเสียหายจากการผิดสัญญาดังกล่าวแก่โจทก์ (บ.ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
พิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน 1,702,545.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จ�าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์ โดยก�าหนดค่าทนายความ 40,000.00 บาท ค�าขออื่นให้ยก
ความคืบหน้า ชุมนุมฯ ไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษาดังกล่าว จึงได้ยื่นอุทธรณ์ และวันที่ 29
มกรคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีค�าพิพากษาแก้ค�าพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นว่า ให้จ�าเลยช�าระเงิน
200,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินต้น จ�านวนดังกล่าว นับตั้งแต่
วั นที่ 20 ธั นวาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่ า จะช� าระเสร็ จ แก่ โจทก์ นอกจากที่ แ ก้ ไ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ค� า พิ พากษาศาลชั้นต้น คืนค่า ขึ้นศาลชั้ น อุ ทธรณ์ แ ก่ จ� าเลย 34,050.00 บาท ค่ า ฤชาธรรมเนียม
ชั้นอุทธรณ์นอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพัก
วันที่ 15 มีนาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รบั ส�าเนาฎีกาของบริษทั ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
ซึ่งบริษัทได้ยื่นฏีกาค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 7 เมษายน 2563
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ยื่นค�าแก้ฏีกาต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฏีกา
3.12 ตรวจสอบการจัดทำาศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ.
ความเดิม มติทปี่ ระชุมใหญ่ ชสอ. เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2560 อนุมตั งิ บลงทุนค่าท�าศูนย์
คอมพิวเตอร์ ชสอ. พร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 120 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 4 ปี (ปี 2560 - ปี 2563)
ต่อมาคณะกรรมการ ชสอ. ชุดที่ 46 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มมี ติให้บริษทั เกษมดีซายน์
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด เป็นผู้ออกแบบ/เขียนแบบ อาคารศูนย์คอมพิเตอร์ ชสอ. ในวงเงิน
2,200,000.00 บาท ราคารวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ความคื บ หน้ า ของการจั ด ท� า ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
มีรายละเอียดดังนี้
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10 มิถุนายน 2560 ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติอนุมตั งิ บลงทุนท�าศูนย์คอมพิวเตอร์ 120 ล้าน (ผูกพัน 4 ปี)
12 มีนาคม 2562 กรรมการชุดที่ 46 มีมติจ้างบริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ เป็น
ผู้ออกแบบ เขียนแบบ มูลค่า 2,200,000.00 บาท
8 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ตามแบบ
5 กรกฏาคม 2562 กรรมการชุดที่ 47 มีมติเห็นชอบแผนการด�าเนินการสร้างอาคารศูนย์ฯ
20 กรกฎาคม 2562 กรรมการชุดที่ 47 แต่งตัง้ คณะท�างานก�าหนดขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ฯ
21 กันยายน 2562 กรรมการชุดที่ 47 อนุมัติแนวทางการด�าเนินการใช้งบลงทุน 120 ล้าน
5 พฤศจิกายน 2562 กรรมการเทคโนโลยสารสนเทศ มอบฝ่ายจัดการด�าเนินการจัดท�ารายละเอียด
แผนการบริหารจัดการอาคารศูนย์ฯ
25 ธันวาคม 2562 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นชอบรายละเอียดแผนการบริหารจัดการ
อาคารศูนย์ฯ
13 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการชุดที่ 47 มีมติรับทราบข้อมูลการบริหารจัดการอาคารศูนย์
17 เมษายน 2563 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ น�าเสนอร่างแผนการบริหารจัดการอาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ Version 3
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3.13 ตรวจสอบโครงการจัดหาโปรแกรมสำาหรับสหกรณ์สมาชิก
วััตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพเป็น
มาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2560 ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุน
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�านวน 200 ล้านบาท เป็นงบผูกพันอีก
4 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2563) การด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 16 วันที่
25 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติในหลักการให้ท�าการศึกษารายละเอียดโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด (ชสอ.ตร.)
3.14 ฝ่ายสื่อสารองค์การ
1) ด้านการประชาสัมพันธ์ 3 ด้าน
- ด้านการบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์
- ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของ ชสอ.และ สอ.
- ด้านการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่ายด้านประชาสัมพันธ์ปีบัญชี 2562 มีจ�านวน 3,434,000.- บาท
(สามล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ฝ่ายสื่อสารองค์การมีค่าใช้จ่ายด้าน
ประชาสัมพันธ์จริง เป็นจ�านวนเงิน 3,181,561.32 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
หกสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) พิจารณารายโครงการพบว่ามีค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออม

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563
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เนื่องในวันออมแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 1,115,222.81 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อย
ยี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 980,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน) เป็นเงิน 135,222.81 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
ทั้งนี้เป็นการด�าเนินงานตามมติของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 อนุมัติให้มีการปรับงบประมาณ
การจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ส�านักงานใหญ่ บริษัท
ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) จากงบประมาณไม่เกิน 650,000.- (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นงบประมาณ
ไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาท) การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายตามจริง ตัดจ่ายจากงบประมาณ ข้อ
8.1.3 โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2562 จ�านวน 650,000.- บาท (หกแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) และถัวค่าใช้จ่ายในงบประมาณของฝ่ายสื่อสารองค์การ
2) ด้านการวิเทศสัมพันธ์ 7 ด้าน
- ด้านการจัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษ ชสอ.
- ด้านการแลกเปลี่ยนผู้น�าสหกรณ์ระหว่างประเทศ
- ด้านการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ ACCU
- ด้านการอบรมด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศ(กรรมการและเจ้าหน้าที่ ชสอ.)
- ด้านค่าบ�ารุงองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ
- ด้านการต้อนรับองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศมาศึกษาดูงาน ชสอ
- ด้านการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอ.ระหว่างประเทศ
งบประมาณรายจ่ายด้านวิเทศสัมพันธ์ ปีบัญชี 2562 มีจา� นวน 4,912,000.- บาท (สี่ล้าน
เก้าแสนหนึง่ หมืน่ สองพันบาทถ้วน) มีคา่ ใช้จา่ ยจริง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,604,346.27 บาท
(สามล้านหกแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) พิจารณารายโครงการพบว่ามีค่าใช้จ่าย
โครงการแลกเปลี่ยนผู้น�าสหกรณ์ระหว่างประเทศ เป็นเงิน 2,068,755.79 บาท (สองล้านหกหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 2,008,000.00 บาท (สองล้าน
แปดพันบาท) เป็นเงิน 60,755.79 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้เป็นการ
ด�าเนินงานตามมติคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 9 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยให้ปรับการ
ต้อนรับคณะผู้น�า KFCC ที่มาศึกษาดูงานสหกรณ์ไทย ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้น�าสหกรณ์ไทยที่ไป
ศึกษาดูงานสหกรณ์เกาหลี
ข้อสรุป

พิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายสือ่ สารองค์การ รวม 2 ด้าน พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายปีบญ
ั ชี 2562 ขออนุมตั ไิ ว้เป็นจ�านวนเงิน 8,346,000.- บาท (แปดล้านสามแสนสีห่ มืน่ หกพันบาท
ถ้วน) มีการใช้จา่ ยจริง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จ�านวน 6,785,907.59 บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมืน่
ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ซึง่ ต�า่ กว่างบประมาณรายจ่าย ทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั ไิ ว้

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
4. ผลการแก้ไขปรับปรุง
ประเด็นส�าคัญส่วนใหญ่ได้รับการชี้แจงจากกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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4.1 เลือกคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
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4.1 เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ว่าด้วยการก�าหนดวิธี
ในการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการ ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 11
ก�าหนดว่า “ให้ทปี่ ระชุมใหญ่เสนอชือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะหนึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
การเลือกตัง้ หนึง่ คน และกรรมการอืน่ (หมายถึง กรรมการการเลือกตัง้ ) อีกไม่นอ้ ยกว่าสิบหกคนแต่ไม่
เกินยีส่ บิ สีค่ น เพื่อด�าเนินการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการในการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งกรรมการ
ด�าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และหรือผูต้ รวจสอบกิจการ ในการประชุมใหญ่คราวเดียวกันนัน้
มิได้
ข้อ 4 วรรคเจ็ดก�าหนดว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า ผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง”
วรรคแปด “กรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก หรือบุคคล 95
ภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”
ข้อ 12 ก�าหนดว่า “ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณามอบหมายหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบให้กรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) กรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(2) กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อควบคุมตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจ�านวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้ง
(3) กรรมการตรวจนับคะแนนจ�านวนไม่น้อยกว่าหกคน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตร
เลือกตั้ง”
ข้อ 36 ก�าหนดว่า “ชุมนุมสหกรณ์อาจน�าเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการได้ โดยให้
เป็นไปตามวิธกี ารใช้เครือ่ งลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตามทีค่ ณะกรรมการด�าเนินการ
ก�าหนด
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่รับรองการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

96

การประชุมเตรียมการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชี้แจงขั้นตอนการดำาเนินการเลือกตัง้
การแนะนำาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ลงคะแนนเลือกตั้ง

ตรวจนับคะแนน
ประกาศผล

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน
กรรมการการเลือกตั้ง 16 - 24 คน
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการการเลือกตั้ง
24 คน ประชุมที่ห้องประชุมเล็ก ซึ่งจัดไว้ส�าหรับประชุมเกี่ยวกับ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการก�าหนดวิธีใน
การเลือกตั้งฯ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบ
หมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
1. กรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการตรวจนับคะแนน
จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 คน
ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงที่ประชุมใหญ่ทราบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการเลือกตั้ง โดยใช้เครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการการเลือกตั้งเข้าประจ�าจุดที่รับผิดชอบ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และให้ผู้สมัครแสดงตน แนะน�าตนเอง และเสนอวิสัยทัศน์
ในการบริหาร ชุมนุมสหกรณ์ โดยสรุปต่อที่ประชุมใหญ่
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกแสดงหลักฐานให้กรรมการตรวจรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเข้าคูหา เพื่อกดปุ่มลงคะแนน
เลือกตั้ง โดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการด�าเนินการ นอกเขตพืน้ ที่ เลือกได้ไม่เกิน 8 คน
- หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กดช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
- เรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยัน
เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนกรรมการการเลือกตั้ง
ด�าเนินการตรวจนับคะแนน สรุปผลคะแนน
มอบให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
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4.2 เลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 38 คณะกรรมการด�าเนินการ ก�าหนดว่า “ให้ชุมนุมสหกรณ์
มีคณะกรรมการด�าเนินการจ�านวนสิบเจ็ดคนประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการด�าเนินการ
อื่นอีกสิบหกคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
กรรมการด�าเนินการตามวรรคแรก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่สมัคร
ในนามเขตพื้นที่จ�านวนเขตพื้นที่ละหนึ่งคน รวมแปดคน และที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกที่ไม่ได้สมัครในนามเขตพื้นที่อีกแปดคน
วิธีการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ และการก�าหนดรายละเอียด
เขตพื้นที่ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการด�าเนินการเลือกในระหว่างกันเองขึ้นเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือ
หลายคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการด�าเนินการ แล้วแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบ”
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 40 วรรค 3 ก�าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการ 99
ด�าเนินการแทนต�าแหน่งทีว่ า่ งให้กรรมการด�าเนินการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยูใ่ นต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่
ของผู้ที่ตนแทน”
กรรมการด�าเนินการ ปี 2562 ที่ออกจากต�าแหน่ง มีจ�านวน 7 คน ดังนี้
1. ตามข้อบังคับ ข้อ 41 (1) ถึงคราวออกตามวาระ จ�านวน 7 คน คือ
1. นายอุทัย ศรีเทพ
รองประธานกรรมการ
2. นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย นิยโมสถ
รองประธานกรรมการ
4. ดร.ณสรวง ก้อนวิมล
รองประธานกรรมการ
5. นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
กรรมการด�าเนินการ
7. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย กรรมการด�าเนินการ
ทั้งนี้ ข้อบังคับ ข้อ 80 ก�าหนดไว้ว่า “ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีปีแรกเมื่อข้อบังคับนี้
มีผลใช้บังคับ ให้เลือกตั้งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการจากผู้แทนสหกรณ์
สมาชิก ซึง่ สมัครรับเลือกตัง้ ในนามเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์จา� นวนแปดเขตพืน้ ทีเ่ ขตพืน้ ทีล่ ะ
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หนึ่งคน รวมเป็นแปดคน เมื่อรวมกับกรรมการด�าเนินการที่ยังอยู่ในวาระอีกเจ็ดคน จะมีคณะกรรมการ
ด�าเนินการทั้งหมดในปีแรกจ�านวนสิบหกคน
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีที่สองให้เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการจากผู้แทนสหกรณ์
สมาชิก ซึ่งไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งในนามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์จ�านวนแปดคน เมื่อรวม
กับประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการทีย่ งั อยูใ่ นวาระแล้วจะมีคณะกรรมการด�าเนินการ จ�านวน
สิบเจ็ดคน
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีปถี ดั ไปให้เลือกตัง้ กรรมการด�าเนินการจากผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก
ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองสลับกันไปทุกปี
กรณีที่ปีใดกรรมการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง และหรือวรรคสอง ว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระให้เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการแทน ตามแต่กรณี
ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 นี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการจ�านวน
8 คน อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตัง้ กรรมการด�าเนินการ
ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2563 มีผู้มาสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ
นอกเขตพื้นที่ 17 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จำากัด

1

ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ชสอ. ข้อ 39 (8)

2

นายพิทยา ทิพยโสตถิ

พนักงานบริษัทการบินไทย

3

พลเอก จ�านงค์ จันพร

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่
ที่ 2 รักษาพระองค์

4

นายนพดล อินปา

ครูล�าปาง

5

ดาบต�ารวจ เดชาวัตร อุ่นสอน

ต�ารวจภูเก็ต

6

นายวิทยา ประเทศ

กรมอนามัย

7

นายกิตติ์ เกิดโสภา

สยามนิสสัน

8

นายธงชัย พุทธมอญ

ครูร้อยเอ็ด

9

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

กรมปศุสัตว์

10

นายสามัคคี เดชกล้า

สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย
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หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จำากัด

11

นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์

ครูนครศรีธรรมราช

12

นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13

นายสุรศักดิ์ วาดเขียน

ครูสระบุรี

14

นาวาเอก ธิติ นาวานุเคราะห์

กรมอู่ทหารเรือ

15

นายชวลิต ขาวปลอด

ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

16

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

17

นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์

สาธารณสุขกาฬสินธุ์

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกกรรมการดำาเนินการ 8 คน (อยู่ในตำาแหน่งตามวาระ 2 ปี)
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4.3 อนุมัติงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ประจำ�ปี 2562
(เอกส�รประกอบดูจ�กหนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2562)

ระเบียบว�ระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจ�รณ�

4.4 อนุมัติจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2562
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4.4 อนุมัติจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562

ชุมนุมสหกรณ์ มีก�ำ ไรสุทธิประจำ�ปี 2562 ทัง้ สิน้ 1,965,940,519.75 บ�ท คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจ�รณ�จัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2562 ดังนี้

ปี 2561

ร�ยก�ร

จำ�นวนเงิน (บ�ท)

11.72

211,817,435.78

10.77

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

1,335,853,888.08 78.00 1,582,278,202.21

80.48
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(5.30%)

(5.30%)

(4.00%)

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจ�รณ�

ร้อยละ

200,816,561.15

ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.00 บ�ท*

3. เป็นเงินปันผลต�มหุ้น ในอัตร�ร้อยละ ….. ต่อปี
โดยคิดต�มส่วนแห่งระยะเวล�เป็นร�ยวัน
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตร�ร้อยละ ….. ต่อปี
ของดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้กู้
5. เป็นโบนัสกรรมก�รดำ�เนินก�รและเจ้�หน้�ที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
6. เป็นทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2
ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่เมื่อสิ้นปี
7. เป็นทุนเพื่อก�รศึกษ�อบรมท�งสหกรณ์ และ
ส�ธ�รณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
8. เป็นทุนรับโอนหุ้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้น
9. เป็นทุนสวัสดิก�รเจ้�หน้�ที่หรือลูกจ้�ง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
รวม

จำ�นวนเงิน (บ�ท)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1. เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
2. เป็นค่�บำ�รุงสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ร้อยละ

ปี 2562

(4.00%)

90,573,452.59

5.29

87,002,254.86

4.43

32,645,656.2

1.91

34,812,626.90

1.77

23,000,000.00

1.34

20,000,000.00

1.02

10,000,000.00

0.58

10,000,000.00

0.51

10,000,000.00

0.58

10,000,000.00

0.51

10,000,000.00

0.58

10,000,000.00

0.51

1,712,919,558.02 100.00 1,965,940,519.75 100.00
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ก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2562 ต�มที่เสนอจะมีผลดังนี้
0.51%

1.77%

ปี 2562

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

12.81%

เป็นของสม�ชิก 84.91%
เป็นผลประโยชน์แก่สม�ชิก 12.81%
เป็นของกรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่ 1.77%
เป็นผลประโยชน์แก่เจ้�หน้�ที่ 0.51%

84.91%

0.58%

1.91%

ปี 2561
14.22%
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83.29%

ร�ยก�ร
1. เป็นของสม�ชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)
2. เป็นผลประโยชน์แก่สม�ชิก (ทุนสำ�รอง ทุนรักษ�ระดับ
อัตร�เงินปันผล ทุนเพื่อก�รศึกษ�อบรมท�งสหกรณ์และ
ส�ธ�รณประโยชน์ และทุนรับโอนหุ้น)
3. เป็นของกรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่ (โบนัส)
4. เป็นผลประโยชน์แก่เจ้�หน้�ที่ (ทุนสวัสดิก�รเจ้�หน้�ที่)
5. เป็นของสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม

เป็นของสม�ชิก 83.29%
เป็นผลประโยชน์แก่สม�ชิก 14.22%
เป็นของกรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่ 1.91%
เป็นผลประโยชน์แก่เจ้�หน้�ที่ 0.58%

ปี 2561

จำ�นวนเงิน
บ�ท

1,426,427,340.67

ปี 2562

ร้อยละ

จำ�นวนเงิน
บ�ท

ร้อยละ

83.29 1,669,280,457.07

84.91

243,816,561.15

14.22

251,817,435.78

12.81

32,645,656.20

1.91

34,812,626.90

1.77

10,000,000.00

0.58

10,000,000.00

0.51

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

1,712,919,558.02 100.00 1,965,940,519.75 100.00
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4.5 อนุมัติแผนง�นและงบประม�ณ
ร�ยรับ - ร�ยจ่�ย ประจำ�ปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.5 อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายรับ - รายจ่าย ประจำาปี 2563

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ขอเสนอ
แผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ�าปี 2563 ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ชสอ. สหกรณ์
สมาชิก และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 5 (ปีบัญชี 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่ใช้ Balanced
Scorecard เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มาใช้ในการจัดท�าแผนงาน
ปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“ชสอ. เป็นผู้นำาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยสู่ความเป็นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
อุดมการณ์สหกรณ์”

พันธกิจที่ 1 : ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่มีความมั่นคง ทันสมัย และมีความหลากหลาย
แก่ขบวนการสหกรณ์
พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
สหกรณ์
พันธกิจที่ 4 : จัดหาหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 5 : ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็ง
และปกป้องสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

2. พันธกิจ
ชสอ. ได้ก�าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิก ขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ขบวนการสหกรณ์ไทย และสังคม ดังนี้
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ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

3. ค่านิยม

ค่านิยม FSCT
Fairness Smart work Customer oriented Teamwork
สะอาด โปร่งใส ใส่ใจมืออาชีพ มุ่งเน้นลูกค้า ก้าวหน้าไปด้วยกัน

4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

5. เป้าประสงค์
5.1 มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth)
L1 บุคลากรของ ชสอ. มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
L2 บุคลากรของ ชสอ. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน
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L3 ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ มีระบบโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Fintech) ของสถาบันการเงินภายนอกได้
L4 ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการน�าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ
5.2 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
I1 พัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
I2 ชสอ. เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง
5.3 มุมมองด้านสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการ (Member)
M1 สหกรณ์สมาชิก ชสอ. มีการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
M2 ชสอ. เป็นองค์การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
5.4 มุมมองด้านการเงิน (Financial)
F1 ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
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5.5 มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement)
S1 มีการร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
S2 มีการร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

6. กลยุทธ์
6.1 กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชสอ. ให้สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างสมรรถนะบุคลากร ชสอ. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน
3. จัดหาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. ที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทางการเงินของสหกรณ์
สมาชิกและสถาบันการเงินภายนอกได้
4. จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทางการเงิน
ของ ชสอ. และสถาบันการเงินภายนอกได้
5. น�าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
6.2 กลยุทธ์ด้านกระบวนการภายใน
1.. สร้างศักยภาพของ ชสอ. เพือ่ เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์การและภารกิจงานของ ชสอ.
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3. พัฒนาอันดับความน่าเชื่อถือขององค์การ
4. จัดให้มีระบบธรรมาภิบาลใน ชสอ.
5. ส่งเสริมให้ ชสอ. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
(ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
และความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร)
6. พัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding ของ ACCU
7. ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของ ชสอ. ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
6.3 กลยุทธ์ด้านสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการ
1. ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
2. สร้างสมรรถนะบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการด�าเนินงานด้านสหกรณ์
6.4 กลยุทธ์ด้านการเงิน
1. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย และ สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มผู้ใช้บริการ
2. ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในการก�าหนดอัตราดอกเบีย้ ให้จงู ใจและสามารถแข่งขันในตลาดได้
3. สร้างพันธมิตร และช่องทางการท�าธุรกรรมทางการเงินของ ชสอ.
4. ขยายฐานผู้ใช้บริการ
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6.5 กลยุทธ์ด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์
1. ร่วมมือกับเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์
2. ร่วมมือกับเครือข่ายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์
3. ชสอ. มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ
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7. แผนงาน
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนา ชสอ.
ฉบับที่ 5 (ปีบญ
ั ชี 2560 – 2564) ข้างต้น คณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. จึงได้จดั ท�าแผนงานประจ�าปี
2563 ด้านต่างๆ ไว้ดังนี้
7.1 แผนงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
ด�าเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.1.1 โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานที่มีประสิทธิภาพของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. เฟส 2
กิจกรรม
1. ส�ารวจความต้องการของระบบงานทีจ่ ะพัฒนาและออกแบบโปรแกรมระบบงานชสอ.เฟส 2
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2. พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. เฟส 2 และทดสอบโปรแกรมระบบงาน
3. อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานให้กับผู้ใช้ และทดสอบการใช้งานจริง
4. จัดท�าคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงาน
7.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
กิจกรรม
ด�าเนินการให้มีการจัดสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
7.1.3 โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กิจกรรม
1. หารือแนวทางร่วมบริการโปรแกรม สอ. กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตา� รวจแห่งชาติ
และเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาอนุมัติ
2. ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมบริการโปรแกรม สอ. กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตา� รวจแห่งชาติ
และก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้บริการโปรแกรม
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3. คัดเลือกสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมการใช้งานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
4. จัดอบรมการใช้โปรแกรมให้กบั สหกรณ์สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมการใช้โปรแกรมระบบ
งานสหกรณ์ออมทรัพย์และติดตามผลการใช้โปรแกรม
7.1.4 โครงการพัฒนาสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
1. ระดับความส�าเร็จในการส�ารวจแนวทางการพัฒนา ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก
2. ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
3. รายงานการใช้บริการของสหกรณ์สมาชิกที่ท�าธุรกรรมกับ ชสอ. เทียบกับส่วนแบ่ง
การตลาดทั้งหมดของระบบสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ทุกไตรมาสแล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2563 กรกฎาคม 2563 ตุลาคม 2563 และมกราคม 2564
กิจกรรม
1. ส�ารวจแนวทางการพัฒนา ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก
2. จัดท�าสถิตขิ อ้ มูลด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ประจ�า
ปี 2562 ลงในรายงานกิจการเผยแพร่ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 ชสอ.
3. จัดท�ารายงานการใช้บริการของสหกรณ์สมาชิกที่ท�าธุรกรรมกับ ชสอ.
7.1.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการทำางานของบุคลากร ชสอ.
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ตัวชี้วัด
1. กรรมการด�าเนินการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ ชสอ. จัด ร้อยละ 80
2. เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี ร้อยละ 100
3. ระดับความส�าเร็จในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน
4. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าทีแ่ ล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563
5. ระดับความส�าเร็จในการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม การก�าหนดค่านิยม/วัฒนธรรม
องค์กรของ ชสอ.
กิจกรรม
1. ส่งเสริม พัฒนาความรูใ้ ห้กรรมการด�าเนินการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ ชสอ. จัดขึน้
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล ประจ�าปี 2563
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กร
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7.2 แผนงานด้านกระบวนการภายใน
ด�าเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.2.1 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ. สู่มาตรฐานสถาบันการเงิน
ตัวชี้วัด
รายงานผลการเฝ้าระวังปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิตของ ชสอ. ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอ�านวยการ ภายในเดือนกันยายน 2563 และเดือนมีนาคม 2564
กิจกรรม
1. อ�านวยการจัดท�าข้อมูลส่งให้บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เพื่อทบทวนผลการจัดอันดับ
เครดิตของ ชสอ.
2. รายงานผลการทบทวนอันดับเครดิต ชสอ. ต่อคณะกรรมการอ�านวยการ
3. จัดท�ารายงานการเฝ้าระวังปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิตของ ชสอ. เสนอ
คณะกรรมการอ�านวยการ
4. ด�าเนินการต่ออายุสัญญา
7.2.2 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนา ชสอ. สูก่ ารเป็นศูนย์กลางทางการเงินตามแนวทาง
SHOs SYSTEM
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการศึกษาแนวทางพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ตามแนวทาง SHOs SYSTEM
กิจกรรม
1. อ�านวยการให้มีการศึกษาแนวทางพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ตามแนวทาง SHOs SYSTEM
2. ด�าเนินการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
7.2.3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแข่งขัน
สู่ความเป็นเลิศด้านบริการและความมั่นคง (A-one Competitive Choice for
Excellence in Service and Soundness : ACCESS Branding) ของสมาคมสมาพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of
Credit Unions : ACCU)
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding
ของ ACCU
กิจกรรม
1.อ�า นวยการให้ทุกฝ่า ยทบทวนข้ อ มู ล การประเมิ น การบริ ห ารจั ดการของ ชสอ.
ตามเกณฑ์ ACCESS Branding ในสถานที่จริงโดย ACCU
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2. อ�านวยการให้ ชสอ. เข้ารับการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์ ACCESS
Branding ในสถานทีจ่ ริงโดย ACCU พร้อมทัง้ จัดท�าแผนพัฒนาฯ
7.2.4 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
1. ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงของ ชสอ.
2. ระดับความส�าเร็จในการบริหารจัดการความเสีย่ งและควบคุมภายในของ ชสอ.
กิจกรรม
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ชสอ. เพื่อจัดท�าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ชสอ. ปี 2563 ตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์
2. อ�านวยการให้มีการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง ชสอ. ปี 2563
3. ตรวจประเมินกิจกรรมควบคุมภายในพร้อมจัดท�ารายงานผลการตรวจประเมิน
กิจกรรมควบคุมภายใน ปี 2562
4. อ�านวยการให้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งและควบคุมภายในของ ชสอ. ปี 2563
7.2.5 โครงการพัฒนา ชสอ. ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการพัฒนา ชสอ. ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
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กิจกรรม
1. ทบทวนแนวทางการพัฒนา ชสอ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
2. จัดท�ารายงานผลการประเมินฯ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา ชสอ. ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการที่ก�ากับดูแล
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามแนวทางการพัฒนา ชสอ. ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
4. อ�านวยการให้ ชสอ. เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
7.3 แผนงานด้านสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการ
ด�าเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.3.1 โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

118

กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกมาใช้บริการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
2. พัฒนาแนวทางการให้บริการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
3. ติดตามเรือ่ งการออกร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฯ และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
4. พัฒนาทีมวิทยากรพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
7.3.2 โครงการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการของบุคลากรในสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จในการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของบุคลากรในสหกรณ์
ออมทรัพย์
กิจกรรม
1. พัฒนาแบบส�ารวจข้อมูลพืน้ ฐานและส�ารวจความต้องการของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
ส�าหรับใช้กับ Smart phone
2. ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานและส�ารวจความต้องการของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ
บริการฝึกอบรม/สัมมนา
3. จัดท�ารายงานสรุปผลส�ารวจข้อมูลพื้นฐานและส�ารวจความต้องการของบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์เสนอต่อคณะกรรมการที่ก�ากับดูแล
7.3.3 โครงการบริหารจัดการฝึกอบรม/สัมมนา
ตัวชี้วัด
1. สหกรณ์สมาชิกมาใช้บริการฝึกอบรม/สัมมนาของ ชสอ. เพิ่มขึ้นเป็น 391 สหกรณ์
(เพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 10 จากสหกรณ์ทใ่ี ช้บริการ ณ วันสิน้ ปีบญั ชี 2562 จ�านวน 356 สหกรณ์)
2. จัดอบรมตามหลักสูตรที่ได้ก�าหนดไว้ตามแผนครบทุกหลักสูตร
3. รายงานการประเมินระหว่างการฝึกอบรมทุกหลักสูตรแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่ก�ากับดูแล
4. ระดับความพึงพอใจของสหกรณ์ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี
กิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาของ ชสอ.
3. ด�าเนินการจัดอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรที่ก�าหนด
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7.4 แผนงานด้านการเงิน
ด�าเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.4.1 โครงการพัฒนาตลาดด้านระดมทุนของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
1. ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท
2. สหกรณ์สมาชิกถือหุน้ ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ 1,067 สหกรณ์ (ร้อยละ 97 ของสหกรณ์
สมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 2562 จ�านวน 1,110 สหกรณ์)
3. ยอดตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝากเฉลี่ยต่อเดือน 124,000 ล้านบาท
4. ส่วนแบ่งการตลาดจ�านวนเงินที่สหกรณ์สมาชิกลงทุนใน ชสอ. เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31
เมื่อเทียบกับจ�านวนเงินทั้งหมดที่สหกรณ์สมาชิกมีการน�าไปลงทุนภายนอก
5. สหกรณ์สมาชิกมาใช้บริการเงินฝากและตัว๋ สัญญาใช้เงินเพิม่ ขึน้ เป็น 561 สหกรณ์
(ร้อยละ 51 ของสหกรณ์สมาชิก ณ วันสิน้ ปีบญั ชี 2562 จ�านวน 1,100 สหกรณ์)
6. สหกรณ์สมาชิกใช้บริการต่อเนื่อง 440 สหกรณ์ (ร้อยละ 95 ของสหกรณ์ที่ใช้บริการ
ณ วันสิ้นปีบัญชี 2562 จ�านวน 463 สหกรณ์)
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้บริการเพิ่มขึ้น จ�านวน 53 สหกรณ์
8. ระดับความพึงพอใจของสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี
119
กิจกรรม
1. จัดท�าสัดส่วนข้อมูลผูใ้ ช้บริการ ก�าหนดกลุม่ เป้าหมาย และก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. สร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
3. ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยให้จูงใจ และสามารถแข่งขันในตลาดได้
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
5. ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท�าช่องทางตรวจสอบข้อมูล
การท�าธุรกรรมกับ ชสอ. ทางออนไลน์ให้กับผู้ใช้บริการ
6. รณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ
7.4.3 โครงการขยายตลาดด้านเงินกู้ของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
1. รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการเงินกู้ จ�านวน 3,756.13 ล้านบาท
2. ยอดเงินให้กู้คงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน 99,500 ล้านบาท
3. ส่วนแบ่งการตลาดจ�านวนเงินที่สหกรณ์สมาชิกกู้จาก ชสอ. เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23
เมื่อเทียบกับจ�านวนเงินทัง้ หมดทีส่ หกรณ์สมาชิกไปกูจ้ ากภายนอก
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4. สหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ ชสอ. เพิ่มขึ้นเป็น 262 สหกรณ์ (ร้อยละ 50 ของสหกรณ์ที่ใช้
บริการเงินกู้ทั้งระบบ จ�านวน 523 สหกรณ์)
5. สหกรณ์ใช้บริการต่อเนื่อง 249 สหกรณ์ (ร้อยละ 95 ของสหกรณ์ที่ใช้บริการ ณ วัน
สิ้นปีบัญชี 2562 จ�านวน 262 สหกรณ์)
6. สหกรณ์ใช้บริการเพิ่มขึ้น จ�านวน 28 สหกรณ์ (เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 จากสหกรณ์ที่ใช้
บริการเพิ่มขึ้นในปีบัญชี 2562 จ�านวน 25 สหกรณ์)
7. สหกรณ์ลกู หนีป้ กติชา� ระหนีไ้ ด้ตามก�าหนดไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 97 ของสหกรณ์ลกู หนีท้ ง้ั หมด
8. ระดับความพึงพอใจของสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี
กิจกรรม
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินกู้
2. วิเคราะห์ความสามารถในการให้บริการเงินกูแ้ ละจัดท�าแผนการให้บริการเงินกู้
3. รักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
4. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
7.5 แผนงานด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์
ด�าเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.5.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความส�าเร็จในการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
2. ยอดเงินออมในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์สมาชิก
จ�านวน 20,000 ล้านบาท
3. สหกรณ์สมาชิกมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม อย่างน้อย 300 สหกรณ์
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้สมาชิกสหกรณ์
2. เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “การออมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์”
3. จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
4. จัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
5. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนือ่ งในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563
ของ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
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7.5.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของ ชสอ. และ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม CSR
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของ ชสอ.
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
3. เผยแพร่กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
7.5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาค
ตัวชี้วัด
1. เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ด�าเนินงานตามแผนงาน ประจ�าปี 2563
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก ชสอ.
2. สรุปผลการแก้ไขปัญหาของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
กิจกรรม
1. ส่งเสริมให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ด�าเนินการตามแผนงานที่ได้รับ
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อนุมัติจาก ชสอ.
2. ร่วมกับผู้บริหารเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ในการก�าหนดแนวทางพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
7.5.4 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์
ตัวชี้วัด
กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ชสอ. กับขบวนการสหกรณ์หรือหน่วยงานอืน่ อย่างน้อย 3 กิจกรรม
กิจกรรม
1. เชือ่ มโยงเครือข่ายกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศหรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ขบวนการสหกรณ์
2. ร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิทักษ์และปกป้อง
ผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
3. ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศหรือหน่วยงานอืน่ จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
หรือสังคม และหรือสิง่ แวดล้อม และหรือกีฬาเชือ่ มโยงสัมพันธ์
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7.5.5 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ
กิจกรรม
1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี
2. จัดโครงการการศึกษาดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศให้แก่สหกรณ์สมาชิก
3. รวบรวมรายงานสรุปผลการไปศึกษาดูงานต่างประเทศเผยแพร่ผ่านศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์
(รายละเอียดงบประมาณปรากฏอยู่ในงบประมาณ หน้า 129-132)

8. งบครุภัณฑ์
8.1 เครื่องใช้สำานักงาน
เพือ่ อ�านวยความสะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ประกอบกับปริมาณงานในฝ่าย
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงขอจัดซื้อเครื่องใช้ส�านักงานที่จ�าเป็น จ�านวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
122 3,850,000 บาท
8.2 ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
เพื่อให้การด�าเนินงานของ ชสอ. มีประสิทธิภาพสูงสุด และทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดิม
ที่เสื่อมสภาพ จึงขอจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ จ�านวน 12 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,645,000 บาท
(รวมงบครุภณ
ั ฑ์ 6,495,000 บาท รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นงบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน หน้า 133-134)
9. งบลงทุนในอาคารและที่ดิน
9.1 ปรับปรุงกันซึมพื้นผิว ดาดฟ้าชั้น 7 ด้านนอกอาคาร
เนื่องจากพื้นผิวกันซึมช�ารุด หลุดร่อน ท�าให้น�้าฝนซึมสู่ชั้นอื่นๆ ได้ จึงขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,750,000 บาท
9.2 ซ่อมสีลิฟท์โดยสาร
เนื่องจากสีเดิมเสื่อมสภาพ จึงขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน ทั้งสิ้น 150,000 บาท
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9.3 ติดตั้งประตูอัตโนมัติ ด้านหน้าอาคาร จำานวน 4 ชุด
เพื่อความสะดวกในการเข้า - ออก จึงขอตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
9.4 ห้องศูนย์ข้อมูลสำาหรับผู้บริหาร
เพือ่ เป็นข้อมูลส�าหรับผูบ้ ริหารใช้ในการบริหารงาน จึงขอตัง้ งบประมาณเป็นเงินทัง้ สิน้ 300,000 บาท
9.5 ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์
เพือ่ ส่องสว่างป้ายชือ่ ชสอ. บริเวณริมถนนนครอินทร์ จึงขอตัง้ งบประมาณเป็นเงินทัง้ สิน้ 25,000 บาท
(รวมงบลงทุน 2,465,000 บาท รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นงบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน หน้า 134-135)
10. งบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 ค่าจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 18 ระบบหลัก
เพือ่ จัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชือ่ มโยง
ระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 ของ ชสอ.
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�านวน 200,000,000 บาท เป็นงบผูกพัน อีก 4 ปี
(ปีบัญชี 2560 - 2563)
123

การด�าเนินการในปีบัญชี 2561
1. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์จากสหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
โปรแกรม และหน่วยงานทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมเป็นทีมงานก�าหนด
รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

การด�าเนินการในปีบัญชี 2560
1. จัดสัมมนาแนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ศึกษาข้อมูลโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงาน
และบริษัทที่มีโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์มาน�าเสนอคุณสมบัติของโปรแกรม
3. เห็นชอบแนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยซื้อโปรแกรมระบบ
งานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้บริการกับสหกรณ์สมาชิก
4. จัดท�าคุณสมบัติโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Term of Reference : TOR) และ
ราคากลาง
5. ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

2. จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อก�าหนดรายละเอียดคุณสมบัติ
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Term of Reference : TOR) โดยแบ่งเป็นระบบงาน
หลักและระบบงานเสริม
3. ศึกษาเทคโนโลยีและน�ามาพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์โดย ชสอ.
4. ด�าเนินการต่อสู้คดีและฟ้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
(มหาชน) เนือ่ งจากบริษทั เมโทรฯ ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรม สหกรณ์ออมทรัพย์
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การด�าเนินการในปีบัญชี 2562
1. จัดท�ารายละเอียดคุณสมบัตโิ ปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Term of Reference : TOR)
ระบบงานหลักแล้วเสร็จ
2. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์จากสหกรณ์ทม่ี เี จ้าหน้าทีพ่ ัฒนา
โปรแกรม และหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมเป็นทีมงานก�าหนด
รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
3. ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระบบงานหลัก โดย ชสอ.
4. การศึกษาความคืบหน้าการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่ใช้อยู่ใน
ประเทศไทย
แผนการด�าเนินการในปีบัญชี 2563
1. หารือแนวทางการร่วมบริการโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์กบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด
2. ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมบริการโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์กบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด
3. จัดประชุมเพื่อจัดท�าร่างแผนบริการและหลักเกณฑ์ค่าใช้บริการโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
5. คัดเลือกสหกรณ์เข้าใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
6. ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือก
10.2 ค่าจัดทำาศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานรองรับการเชื่อมต่อและเก็บ
ฐานข้อมูลพร้อมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�านวน 18 ระบบหลัก โดยสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูล
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทวั่ ประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุนค่าจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์ จ�านวน
120,000,000 บาท เป็นงบผูกพันอีก 4 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2563)
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การด�าเนินการในปีบัญชี 2560
1. ศึกษาข้อมูลการจัดตัง้ ศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ศึกษาข้อมูลรูปแบบอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ประโยชน์ใช้สอยให้มคี วามคุม้ ค่า โดยให้มี
ศูนย์พฒ
ั นาบุคลากร ห้องพัก ห้องอาหาร อยูภ่ ายในอาคาร
3. จัดท�าความต้องการประเภทห้องและพืน้ ทีใ่ ช้งานในแต่ละชัน้ ของอาคารศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพือ่ ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร
4. จัดท�าความต้องการประเภทห้องและพื้นที่ใช้งาน ชั้น 4 ชสอ. เพื่อประกวดราคาจ้างท�าศูนย์
คอมพิวเตอร์ส�ารองและสถานที่ท�างาน

การด�าเนินการในปีบัญชี 2562
1. ตรวจรับการจ้างท�าห้องคอมพิวเตอร์และสถานที่ท�างานชั้น 4 ชสอ.
2. ตรวจรับการจ้างออกแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
แผนการด�าเนินการในปีบัญชี 2563
1. ตรวจรับการจ้างออกแบบอาคารคอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
2. ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารคอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
3. ประกาศสอบราคาจ้างผูค้ วบคุมงานสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทรนนิง่ เซ็นเตอร์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

การด�าเนินการในปีบัญชี 2561
1. ศึกษาข้อมูลการจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์
2. ศึกษาข้อมูลรูปแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้มีความคุ้มค่า
3. จัดท�าความต้องการประเภทห้อง และพื้นที่ใช้งานในแต่ละชั้นของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อสอบราคาจ้างออกแบบอาคาร
4. จัดท�าความต้องการประเภทห้องและพื้นที่ใช้งานชั้น 4 ชสอ. และประกาศหาผู้รับจ้าง
ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 ชสอ.
5. ท�าสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 ชสอ. กับ บริษัท เอส.เจ.เค.วิศวกรรม จ�ากัด วงเงินตาม 125
สัญญา 856,000 บาท
6. คัดเลือกผู้รับจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
7. ท�าสัญญาจ้างออกแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กับ บริษทั เกษม ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์
จ�ากัด วงเงินจ้างตามสัญญา 2,200,000 บาท
8. ขั้นตอนต่อไป เป็นขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารต่อไป
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4. ท�าสัญญาจ้างสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
5. ตรวจรับการจ้างสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
10.3 ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. เพิม่ เติมและเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบงานธุรกรรมหลัก ชสอ.
เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. ให้มีประสิทธิภาพ ทดแทนโปรแกรมระบบงานเดิมทีใ่ ช้
มานาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน
จึงขออนุมตั งิ บลงทุนพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. จ�านวน 2,450,000 บาท
ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

การด�าเนินการในปีบัญชี 2560
ความเป็นมา
ตามที่ ชสอ. ได้จ้างบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จ�ากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน
ธุรกรรมหลักของ ชสอ. จ�านวน 11 ระบบงาน และได้น�าโปรแกรมฯ มาใช้ในการด�าเนินงานของ ชสอ.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบงานธุรกรรมหลักของ ชสอ. ประกอบด้วย
(1) ระบบงานทะเบียนสมาชิกและลูกค้า
(2) ระบบงานทุนเรือนหุ้น
(3) ระบบงานเงินฝาก
(4) ระบบงานตั๋วสัญญาใช้เงิน
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(5) ระบบงานเงินกู้
(6) ระบบงานบริหารงานขาย
(7) ระบบงานการลงทุน
(8) ระบบงานการเงิน
(9) ระบบงานบัญชีและงบประมาณ
(10) ระบบงานดูแลปฏิบัติการ
(11) ระบบงานผู้บริหารสอบถามข้อมูล
การด�าเนินการในปีบัญชี 2561
ชสอ. ต้องการพัฒนาโปรแกรมระบบงานเพิ่มเติม (เฟส 2) เพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบงานธุรกรรมหลักที่ใช้อยู่ โดยได้ด�าเนินการส�ารวจความต้องการและจัดท�าขอบเขตความต้องการ
ของระบบงาน ดังนี้
(1) ระบบงานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการเจ้าหน้าที่
(2) ระบบงานเงินเดือน
(3) ระบบงานทะเบียนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ชสอ.)
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(4) ระบบงานผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
(5) ระบบงานทรัพย์สินและพัสดุ
(6) ระบบงานทะเบียนหนังสือรับ
(7) ระบบงานเบิกจ่ายวัสดุของใช้ส�านักงาน
(8) ระบบร้านค้า Online (Web+Mobile)
(9) ระบบงานสหกรณ์สมาชิกสอบถามข้อมูลธุรกรรม Online (Web+Mobile)
ต่อมาคณะกรรมการด�าเนินการได้ปรับเปลี่ยนแผนจากการจัดจ้างเป็นการให้บุคลากร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินการพัฒนาเอง โดยในปี 2561 ได้มีการพัฒนาและทดสอบจ�านวน
2 ระบบงาน ประกอบด้วย ระบบงานผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และระบบงานทะเบียนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

แผนการด�าเนินการในปีบัญชี 2563
พัฒนาระบบงานจ�านวน 5 ระบบ โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
1. เก็บความต้องการของระบบงานที่จะพัฒนาฯ
2. จัดท�าเอกสารสรุประบบงาน As-is และ Business Flow
3. จัดท�า Functional list และ Syster Flow
4. ออกแบบโปรแกรมและหน้าจอ
5. พัฒนาและทดสอบโปรแกรมฯ
6. อบรมการใช้ระบบงานให้กับผู้ใช้
7. ทดสอบการใช้งานจริง
8. จัดท�าคู่มือการใช้ระบบงาน
9. เริ่มการใช้งานจริง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

การด�าเนินการในปีบัญชี 2562
1. คณะกรรมการด�าเนินการได้ปรับเปลี่ยนแผนจากการให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศด�าเนินการพัฒนาเองเป็นการจัดจ้าง
2. จัดท�าร่างแนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบงานเพิ่มเติม (เฟส 2)
3. จัดท�าความต้องการของระบบงาน ชสอ. ที่ต้องการเพิ่มเติม
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4. จัดท�ารายละเอียดคุณสมบัตริ ะบบงาน ชสอ. ทีต่ อ้ งการเพิม่ เติม เสนอให้คณะกรรมการ
รรมการ
ด�าเนินการให้ความเห็นชอบ
5. ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานเพิ่มเติม (เฟส 2)
6. ท�าสัญญาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานเพิ่มเติม (เฟส 2)

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
(รวมงบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 317,418,940 บาท รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในงบครุภัณฑ์และงบลงทุน หน้า 135)

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
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ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั
งประเทศไทย
จำ�กัด
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพ
พย์ย์แแ
ห่งห่
ประเท
ไทย จากัด
ประมาณการรายได้
าใช้จ่าย และก
ประม�ณร�ยได้
ค่�ใช้จ่�ยค่และกำ
�ไรสุาไรสุทธิท ิปีบัญชี 2563
ปี บัญชี 2563

รายละเอียด
รายได้
1
2
3
4

(6) ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
(7) ค่าเสือ่ มราคา ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย และหนี้สงสัยจะสูญ

2.2 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกิจ
2.3 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์

2.4 ค่าใช้จ่ายด้านการสือ่ สารองค์การ
2.5 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา
2.6 สารองทั ่วไป
รวมค่าใช้จ่ายบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น
กาไรสุท ิ

ผลการดาเนิ นงาน

ปี บัญชี 2562

4,225,350,000.00
1,502,550,000.00
3,500,000.00
1,000,000.00
5,732,400,000.00

3,783,052,124.68
2,373,530,519.25
3,673,356.21
3,404,885.42
6,163,660,885.56

3,603,890,000.00
2,616,300,000.00
3,500,000.00
1,000,000.00
6,224,690,000.00

3,822,480,000.00

4,021,580,891.27

4,139,250,000.00

54,795,000.00
4,547,000.00
54,304,000.00
1,720,000.00
4,290,000.00
1,899,000.00
18,100,000.00
22,867,000.00
6,083,000.00
10,076,000.00
17,060,000.00
4,179,000.00
199,920,000.00
4,022,400,000.00
1,710,000,000.00

53,845,525.60
3,230,537.87
42,163,301.14
1,469,929.52
4,003,872.97
1,899,000.00
26,616,656.24
17,937,712.65
1,671,262.07
7,164,799.59
13,198,226.89
2,938,650.00
176,139,474.54
4,197,720,365.81
1,965,940,519.75

55,715,000.00
4,859,800.00
49,826,000.00
1,590,000.00
4,235,000.00
2,956,000.00
17,000,000.00
36,892,000.00
3,744,000.00
8,150,000.00
18,005,000.00
2,467,200.00
205,440,000.00
4,344,690,000.00
1,880,000,000.00

หมายเหตุ
1. ดอกเบีย้ จ่ายให้ถือตามความเป็ นจริ ง ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยู่กบั ประมาณเงิ นรับฝาก ตั ๋วสัญญาใช้เงิ น เงิ นกู้ และการปรับอัตราดอกเบีย้
2. งบประมาณรายจ่ายทัง้ หมด ขออนุมตั ิ ถวั จ่ายได้ ยกเว้นงบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน
3. กรณี ขน
ึ้ งบประมาณใหม่ ขออนุมตั ิ ใช้จ่ายร้อยละ 20 ของงบประมาณเดิ ม เพื่อให้กิจการดาเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ อง
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ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กู้
รายได้จากการลงทุน
กาไรขันต้
้ นจากธุรกิจเสริม
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น
ค่าใช้จ่าย
1 ดอกเบีย้ จ่าย
2 ค่าใช้จ่ายบริหาร
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารสานักงาน
(1) เงินเดือน
(2) ค่าตอบแทน
(3) ค่าใช้สอย
(4) ค่าวัสดุ
(5) ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ
ปี บัญชี 2562

หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี บัญชี 2563
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
งบประม�ณร�ยจ่�ย ปีบัญชี 2563
2563

:
2562
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1
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1.1
1.2

76

107

47,336,763.10

48,345,000.00

5,917,000.00
700,000.00
54,795,000.00

5,884,762.50
624,000.00
53,845,525.60

5,938,000.00
1,432,000.00
55,715,000.00

1,907,000.00

1,540,120.00

2,109,800.00

540,000.00
240,000.00
240,000.00
1,620,000.00
4,547,000.00

457,230.85
240,000.00
240,000.00
753,187.02
3,230,537.87

540,000.00
240,000.00
350,000.00
1,620,000.00
4,859,800.00

700,000.00
1,941,000.00
10,200,000.00
740,000.00
5,299,000.00
518,000.00
35,000.00

652,797.35
1,783,100.00
8,074,920.71
707,550.00
5,191,358.70
491,800.00
18,518.00

650,000.00
1,869,000.00
10,200,000.00
731,000.00
5,318,000.00
504,000.00
30,000.00

)

9,323,000.00

7,695,837.92

8,643,000.00

)

2,476,000.00
1,150,000.00

1,898,052.90
784,221.74

2,904,000.00
1,150,000.00

)

1,453,000.00

736,573.74

2,509,000.00

11,500,000.00

9,789,003.19

11,500,000.00

7,169,000.00

2,936,811.39

2,768,000.00

2
2.1
2.2

(

)

2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

(
(

(

)

(
.

3.12

(

)
3.13

2563

48,178,000.00

/

1.3

2562

(

.
)

1
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หน่วย:บ�ท

2562

2562

2563

190,000.00

195,398.50

230,000.00

1,610,000.00
54,304,000.00

1,207,357.00
42,163,301.14

820,000.00
49,826,000.00

4.1
4.2
4.3

200,000.00
290,000.00
1,230,000.00
1,720,000.00

119,487.52
286,047.34
1,064,394.66
1,469,929.52

150,000.00
340,000.00
1,100,000.00
1,590,000.00

5.1
5.2
5.3

100,000.00
2,600,000.00
1,590,000.00
4,290,000.00

93,863.91
2,514,335.21
1,395,673.85
4,003,872.97

95,000.00
2,600,000.00
1,540,000.00
4,235,000.00

13,791,000.00

12,270,652.29

15,878,000.00

3,582,000.00

2,319,615.01

15,520,000.00

4,661,000.00
640,000.00
193,000.00
22,867,000.00

2,575,508.03
598,390.98
173,546.34
17,937,712.65

4,661,000.00
640,000.00
193,000.00
36,892,000.00

6,083,000.00
6,083,000.00

1,671,262.07
1,671,262.07

3,744,000.00
3,744,000.00

3,434,000.00

3,181,561.32

3,605,000.00

4,912,000.00
1,730,000.00
10,076,000.00

3,604,346.27
378,892.00
7,164,799.59

4,545,000.00
0.00
8,150,000.00

3.14

(

.

)
3.15

(

)(
)

5

6
6.1

(
.)

6.2

(

.)
6.3

(

6.4
6.5

7.1

.

8.1
8.2

(
.

.

)

(

.
.
8.3

)
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2563
:
2562

9
9.1

.(

.

ACCESS BRANDING
'

.

.

.

.
.

)
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2563

ACCU
.

.
.
.
(DR-Site)

2562

9.2

(

5,078,000.00

2,627,548.55

6,023,000.00

11,982,000.00
17,060,000.00

10,570,678.34
13,198,226.89

11,982,000.00
18,005,000.00

1,899,000.00

1,899,000.00

2,956,000.00

18,100,000.00

26,616,656.24

17,000,000.00

.

.
.
.

10
11
12

)

4,179,000.00
199,920,000.00

2,938,650.00
2,467,200.00
176,139,474.54 205,440,000.00
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1

0.00
0.00
0.00
0.00

รถกระบะ จานวน 1 คัน

เลนส์กล้องแคนนอน จานวน 1 ชุด

เครือ่ งเสียง จานวน 1 ชุด

ตูเ้ ก็บเอกสารบานเปิ ด ขนาด 80X40X83 ซม. จานวน 3 ตู้

ตูเ้ ก็บเอกสารบานเปิ ด ขนาด 80X40X157 ซม. จานวน 2 ตู้

ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลือ่ นพร้อมลิน้ ชัก จานวน 1 ตู้

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อม MS Windows10 Professional จานวน 3 เครือ่ ง

คอมพิวเตอร์ Note Book Intel Corei7 หน้าจอแสดงผล 17 นิ้วขึน้ ไปพร้อม OS MS Windows10 จานวน 10 เครือ่ ง

โปรแกรมสาเร็จรูป Vmware vSphere 6 Std (Host 6 CPU) จานวน 6 เครือ่ ง

โปรแกรมสาเร็จรูป Vmware vCenter Server 6 Standard จานวน 1 เครือ่ ง

1.2.2

1.2.4

1.2.5

0.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00
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1.2.3

เครือ่ ง Wireless Access Point จานวน 6 เครือ่ ง (ปี 62 6 เครือ่ ง)

1.2.1

50,000.00

ครุภณ
ั ฑ์ด้านคอมพิ วเตอร์และซอฟแวร์

1.1.17 เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ประเภทติดผนัง รวมค่าติดตัง้ จานวน 1 เครือ่ ง

1.2

20,000.00
30,000.00

1.1.16 กล้องถ่ายภาพจานวน 1 ตัว

20,000.00

1.1.14 ตูเ้ ย็น จานวน 1 เครือ่ ง

1.1.15 โทรศัพท์เคลือ่ นที่ จานวน 1 เครือ่ ง

15,000.00
100,000.00

1.1.13 พาร์ทชิ นั ้ กัน้ ห้อง ชัน้ 4 จานวน 8 ชุด

1.1.11 โต๊ะทางาน จานวน 3 ชุด(โต๊-ตูล้ น้ิ ชัก-โต๊ะข้าง-ทีว่ าง CPU-เก้าอี 3 ตัว)

1.1.12 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และพริน้ เตอร์ จานวน 2 ตัว

65,000.00
75,000.00

1.1.10 โต๊ะทางาน จานวน 1 ชุด(โต๊-ตูข้ า้ ง-ตูล้ น้ิ ชัก-ทีว่ าง CPU-เก้าอี้ 3 ตัว)

10,000.00

25,000.00

10,000.00

0.00

เครือ่ งพิมดีดไฟฟ้ า โอลิปเปี ย Compact 5 BT จานวน 1 เครือ่ ง

รถตู้ VIP (สาหรับ 10 ทีน่ งั ่ ) จานวน 1 คัน

15,000.00

1.1.3

1.1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

98,547.00

34,775.00

29,853.00

18,990.00

17,869.00

92,073.50

11,770.00

0.00

41,007.75

9,630.00

5,296.50

7,971.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

ปี บัญชี 2562

เหตุผลและความจาเป็ น

250,000.00 ใช้สาหรับปรับระบบการทางานของเครือ่ ง Server ระบบงานหลัก

400,000.00 ใช้สาหรับปรับระบบการทางานของเครือ่ ง Server ระบบงานหลัก

250,000.00 ยังไม่มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ใช้จดั อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กบั สอ.สมาชิก 5 สอ. จานวน 10 คน

120,000.00 ไม่เพียงพอสาหรับการใช้งาน

150,000.00 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งานผ่านทาง WiFi ชัน้ G,4,6,7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00 ใช้สาหรับจัดอบรมสัมมนา

15,000.00 เพือ่ ใช้ในการเก็บภาพมุมกว้าง เช่นการถ่ายภาพหมู่

1,300,000.00 ทดแทนคันเดิม ระยะเวลาการใช้งาน 9 ปี 10 เดือน

2,300,000.00 ทดแทนคันเดิม ระยะเวลาการใช้งาน 9 ปี 10 เดือน

25,000.00 เพือ่ ทดแทนของเดิมทีช่ ารุด

10,000.00 เพือ่ จัดเก็บเอกสารให้เป็ นระเบียบและสะดวกในการค้นหาเอกสาร

ปี บัญชี 2563

งบประมาณ ผลการดาเนิ นงาน งบประมาณ
ปี บัญชี 2562

1.1.2

เครือ่ งใช้สำนักงำน

ชัน้ เหล็ก 4 ชัน้ ขนาด 200x60x200 จานวน 1 ชุด สามารถถอดประกอบได้ (ปี 62 จานวน 2ชุด)

1.1

1 งบครุภณ
ั ฑ์

รายการ

ปี บัญชี 2563

งบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน

ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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ห้องศูนย์ขอ้ มูลสาหรับผูบ้ ริหาร

ติดตัง้ ไฟโซลาร์เซลล์

ปรับปรุงเคาน์เตอร์ลา้ งจานห้องครัว ชัน้ G,3,4,5,7, และตูล้ อยห้องครัว ชัน้ G ชัน้ 1,2,3,4,5,6,7

ประตูกระจก พร้อมเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ ชัน้ 4

2.4

2.6

2.7

ติดตัง้ ประตูอตั โนมัติ จานวน 4 ชุด

2.3

2.5

ปรับปรุงกันซึมพืน้ ผิว ดาดฟ้ าชัน้ 7 ด้านนอกอาคาร

ทาสีลฟิ ท์โดยสาร

2.1

2.2

60,000.00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,475,000.00

1.2.20 เครือ่ ง VPN Firewall จานวน 1 เครือ่ ง

ง คร ั

80,000.00

1.2.19 เครือ่ ง RAM Server HP DL380Gen9 จานวน 2 เครือ่ ง

ร

90,000.00
50,000.00

1.2.18 เครือ่ ง Switch L2 48 Port จานวน 2 เครือ่ ง

250,000.00
350,000.00

30,000.00

1.2.15 โปรแกรมสาเร็จรูป Adobe Photoshop จานวน 1 ชุด

1.2.16 โปรแกรมสาเร็จรูป Veeam 3 License (6 socket) จานวน 1 ชุด

50,000.00

1.2.14 โปรแกรมสาเร็จรูป Adobe Professional จานวน 2 ชุด

1.2.17 เครือ่ ง HP Server DL380Gen9 จานวน 1 เครือ่ ง

900,000.00

1.2.13 คอมพิวเตอร์ PC Intel i7 หรือรุน่ ใหม่กว่า พร้อม MS Windows10 Professional จานวน 20 เครือ่ ง

0.00

1.2.12 LOG MANAGEMENT จานวน 1 ชุด

0.00
0.00

เครือ่ ง Projecter พร้อมระบบติดตัง้ จานวน 1 เครือ่ ง

1.2.9

0.00

0.00

1.2.11 เครือ่ ง Scan ใบหน้า จานวน 2 เครือ่ ง

เครือ่ ง HP SAN Switch 24 Port จานวน 1 เครือ่ ง

1.2.8
0.00

โปรแกรม Microsoft ACCESS จานวน 5 ชุด

1.2.7

0.00

ปี บัญชี 2562

39,000.00

366,196.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,868,916.85

53,000.00

38,284.60

89,880.00

336,000.00

171,000.00

25,680.00

40,018.00

733,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ปี บัญชี 2562

เหตุผลและความจาเป็ น

0.00

0.00

25,000.00 เพือ่ ใช้ในการส่องสว่างป้ ายชือ่ ชสอ. บริเว ริมถนนนครอินทร์

300,000.00 เพือ่ เป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหารใช้ในการบริหารงาน

240,000.00 ติดตัง้ ประตูอตั โนมัตดิ า้ นหน้าอาคารเพือ่ ความปลอดภัยในการเข้า-ออก

150,000.00 เนื่องจากสีเดิมเสือ่ มสภาพ

1,750,000.00 เนื่องจากพืน้ ผิวกันซึมชารุด หลุดร่อน ทาให้น้า นอาจซึมลงสูช่ นอื
ั ้ น่ ได้

6,495,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกร ์ต่าง ภายในระบบเครือข่าย

650,000.00 รองรับการป บิ ตั ติ าม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ด้วยบริการ บริหารจัดการล็อกไฟล์

40,000.00 เพือ่ ใช้งานสาหรับเข้าห้องประธาน และห้องผูจ้ ดั การให ่

170,000.00 เพือ่ ใช้นงานสาหรับการการถ่ายทอดสดกิจกรรม ชสอ.ผ่านทาง Social Network

30,000.00 เพือ่ ใช้ในงานห้องประชุม 401

300,000.00 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของระบบงาน

35,000.00 เพือ่ ใช้ในงานทีเ่ กีย่ วข้อง

250,000.00 ใช้สาหรับปรับระบบการทางานของเครือ่ ง Server Mail

ปี บัญชี 2563

งบประมาณ ผลการดาเนิ นงาน งบประมาณ

ปี บัญชี 2563

งบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน

ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

1.2.10 ระบบถ่ายทอดสด จานวน 1 ชุด

โปรแกรมระบบอีเมล์ของ ชสอ. จานวน 1 ชุด

รายการ

1.2.6

2 งบลงทุน
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ติดตัง้ ไฟส่องหลังคาชัน้ ดาดฟ้ า

เปลียนโคมไฟรัว้ เป็ นโซลาร์เซลล์ จานวน 54 จุด

จัดทาห้องศูนย์ภา าอังก

2.11

2.12

2.13

โปรแกรมระบบงานงาน ชสอ.เพิม่ เติมและเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบงาน

3.3
321,408,940.00
325,933,940.00

ง ง น

ร ง คร ั

2,450,000.00

118,958,940.00

200,000,000.00

2,050,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

100,000.00

110,000.00

1,000,000.00

ปี บัญชี 2562

2,465,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ปี บัญชี 2563

เหตุผลและความจาเป็ น

0.00

7,513,954.65 326,378,940.00

3,940,000.00 317,418,940.00

2,400,000.00

1,540,000.00 117,418,940.00 งบผูกพันสาหรับ 4 ปี 2560-2563 จานวนเงิน 120,000,000.00 บาท

0.00 200,000,000.00 งบผูกพันสาหรับ 4 ปี 2560-2563

1,705,037.80

0.00

139,100.00

58,850.00

70,691.00

91,200.00

940,000.00

ปี บัญชี 2562

งบประมาณ ผลการดาเนิ นงาน งบประมาณ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รวมงบลงทุนเพอการพั นาระบบเทค น ลยีสารสนเทศ

ธุกรกรรมหลัก ชสอ.

โปรแกรมระบบงานสหกร ์ออมทรัพย์ 18 ระบบหลัก

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกร ์

3.1

3.2

3 งบลงทุนเพอการพั นาระบบเทค น ลยีสารสนเทศ

ง ง น

ม่านปรับแสงระบบโซ่ครู่ นั เนอร์พลาสติดรางรวมอุปกร ์ครบชุด จานวน 14 ชุด

2.10

ร

ผ้าม่าน ชนิดแสงผ่าน 3% จานวน 24 ชุด

2.9

ส์ หกร ์

ห้องพิพธิ ภั

2.8

รายการ

ปี บัญชี 2563

งบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน

ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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แนวทางการจัดตั้งและดำาเนินงานศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท12

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

1. ประเด็นท้าทายของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
1.1 ในห้วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ที่เกิดวิกฤตการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จ�ากัด และในสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่ง ท�าให้คนในสังคมเริ่มตั้งค�าถามเกี่ยวกับบริบทการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างสหกรณ์และระบบสถาบันการเงิน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ ความเสี่ยงเชิงระบบ และความเปราะบางของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม กอรปกับสถานการณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีการลงทุนในหุ้นกู้ของบมจ.การบินไทย ที่ก�าลังเกิด
ภาวะวิกฤตอยูใ่ นปัจจุบนั ย่อมชีใ้ ห้เห็นประเด็นท้าทายส�าหรับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ เพือ่ เสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน และรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ธ�ารงรักษา
“ระบบการเงินสหกรณ์” ให้มคี วามมัน่ คง มีเสถียรภาพ เป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ไว้วางใจส�าหรับการเป็นทางเลือกใน
การเข้าถึงระบบการออม การลงทุนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของสมาชิกสหกรณ์
1.2 ในส่วนนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่ามีการก�ากับ
136 ดูแลในเชิงรุก (Proactive Approach) มากขึน้ โดยตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2562 ได้กา� หนดให้การด�าเนินงาน
และการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงื่อนไข
ที่ก�าหนดด้วยกฎกระทรวงโดยให้เหตุผลว่าสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นมีมลู ค่าธุรกรรม
ทางการเงินทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ มีความเชือ่ มโยงกับสถาบันการเงินอืน่ และมีการลงทุนในตลาด
เงินและตลาดทุนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนก็มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบัน (ร่าง) กฎกระทรวงทั้ง 13 ฉบับอยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อการประกาศใช้ อย่างไร
ก็ตามพบว่าสาระส�าคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ของนโยบายรัฐที่ต้องการ
แทรกแซงกิจการสหกรณ์มากกว่าบทบาทการส่งเสริมสหกรณ์ให้เติบโตตามหลักการที่ควรจะเป็น อีกทั้ง
มีสาระส�าคัญหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างมาก ผู้น�าขบวนการ
สหกรณ์จงึ ได้ใช้ความพยายามและหาวิธกี ารโดยใช้ขอ้ มูลเชิงวิเคราะห์เพือ่ การปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงสาระส�าคัญให้เหมาะสม

1

ผู้อ�านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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2. ความจำาเป็นในการจัดตั้งและดำาเนินการศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (CFF)
ภายใต้บริบทสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิกที่อยู่ในฐานะเจ้าของและผูใ้ ช้
บริการไปพร้อมกัน (Member based Organization) หรือระบบการเงินแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Financial
System) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการเงินที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ตามครรลองของหลักการสหกรณ์ ข้อมูลของสัมพันธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) ชีใ้ ห้เห็นว่ารัฐบาลประเทศต่าง ๆ โดยทัว่ ไปมักให้การส่งเสริมโดยประกาศ
ใช้กฎหมายเฉพาะและมีหน่วยงานระดับกระทรวงให้การส่งเสริม ตลอดจนมีเกณฑ์ก�ากับดูแลที่ยืดหยุ่น
มากกว่าสถาบันการเงินทั่วไปไม่เฉพาะเพียงแต่ประโยชน์ในทางธุรกิจแต่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และ
ฝึกทักษะด้านการประกอบการไปพร้อมกัน
ข้อมูลเชิงสังเคราะห์จากผลการวิจยั โครงการ “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ทเี่ กือ้ หนุน
การพึง่ พาและร่วมมือกัน (SHOs System)” ด�าเนินการโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับ
สนุนของชสอ. ในปี 2554 ชี้ให้เห็นข้อจ�ากัดด้านระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1.3 แนวนโยบายที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดตั้งและด�าเนินการศูนย์กลางทางการเงิน
(Central Financial Facility: CFF) เพื่อท�าหน้าที่บริหารสภาพคล่องในระบบสหกรณ์ตามที่ส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้นา� เสนอไว้ในคราวการประชุมอนุกรรมการจัดตัง้ ธนาคารสหกรณ์ เมือ่ วันที่
28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสาระส�าคัญดังกล่าว ได้ก�าหนด
แนวทางส�าหรับการเตรียมการไว้สองกลุ่มภารกิจประกอบด้วย
1) กลุ่มภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
- การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์รองรับการจัดตั้งและด�าเนินงาน
- การจัดกฎระเบียบ กรอบการด�าเนินการ และการก�ากับดูแล
- ก�าหนดแนวทางการส่งข้อมูลของศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ให้แก่หน่วยงานก�ากับ
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการก�ากับดูแลศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์
2) กลุ่มภารกิจของขบวนการสหกรณ์ ได้แก่
- การจัดท�าแผนธุรกิจ
- จัดท�ากฎระเบียบภายใน
- จัดท�าระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมาชิก
- จัดท�าระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ภายหลังการประชุมได้มีการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ มาเป็นล�าดับ และหากเป็นไปตามแผนการ 137
ขับเคลื่อนดังกล่าว การจัดตั้ง CFF ที่ก�าหนดไว้ คือปี พ.ศ. 2564 จึงถือเป็นประเด็นท้าทายส�าหรับ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง
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เพือ่ การตัดสินใจและการเชือ่ มโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate System ขาดเครือ่ งมือทางการเงินที่จะช่วย
ประกันความเสี่ยง และการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงินของขบวนการสหกรณ์ และได้มีข้อเสนอ
ส�าหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส�าหรับระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (SHOs System) 4 ประการ
ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ SHOs System
ทีม่ า: รายงานวิจยั การขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทเ่ี อือ้ ต่อการพึง่ พาตนเองและร่วมมือกัน (2555)

ชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตระหนักเห็นความจ�าเป็นส�าหรับ
การเตรียมการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินที่มีจะใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ ภายใต้บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงทัง้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (การเปลีย่ นแปลงด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบาย พฤติกรรมของคนในสังคมภายใต้วิถีชีวิตใหม่) และปัจจัยภายใน
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ (โครงสร้าง ระบบ กลไกการบริหารจัดการความสัมพันธ์ บุคลากร
การเงิน การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารฯลฯ) เพือ่ ยกระดับสูร่ ะบบการเงินแบบมีสว่ นร่วมทีป่ ระชาชนได้รบั บริการ
และผลิตภัณฑ์การเงินทีดีกว่า จึงได้แต่งตั้ง “คณะท�างานศึกษาแนวทางการพัฒนา ชสอ. เป็นศูนย์กลาง
ทางการเงิน” มีการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในเวทีระดมความคิด
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีข้อมูลสรุปเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับ
ศูนย์กลางทางการเงิน (CFF) ดังรายละเอียดในรูปที่ 2

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

รูปที่ 2 กรอบแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ชสอ.
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2.1 รูปแบบการดำาเนินงาน
ในระยะแรกอาจด�าเนินการ CFF โดยการเชือ่ มโยงธุรกรรมการเงิน การบริหารสภาพคล่อง และอืน่ ๆ
ระหว่าง ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกที่สมัครใจ ที่ด�าเนินการได้ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์
ก่อน แล้วจึงยกระดับไปเป็น CFF ที่มีบริการเต็มรูปแบบของขบวนการสหกรณ์ภายหลัง เมื่อมีการปรับ
แก้กฎหมาย - กฎ - ระเบียบ - ระบบฐานข้อมูลและอื่น ๆ
2.2 วัตถุประสงค์ของ CFF
วัตถุประสงค์หลักของ CFF คือการให้บริการอย่างมืออาชีพในด้านการบริหารสภาพคล่อง
และจัดการเงินทุนส่วนเกินแบบรวมศูนย์ เพือ่ ความมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สงู สุดด้วยการด�าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
1) บริหารสภาพคล่องโดยรวมและให้บริการสหกรณ์สมาชิก
2) จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจการสหกรณ์สมาชิกและ CFF
3) ลงทุนในหลักทรัพย์ตามกรอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อน�าประโยชน์คืนกลับแก่
สหกรณ์สมาชิก
4) เป็นที่พ ึ่งสุดท้า ยทางการเงิ น (Last Resort) ของสหกรณ์ ส มาชิ ก และประกัน
ความปลอดภัยทางการเงินของสหกรณ์
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5) มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นธรรมให้แก่สหกรณ์สมาชิก
6) ลงทุนในเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและเครื่องมือการเงินเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
7) มีบริการที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนและบริหารความเสี่ยงแก่สหกรณ์สมาชิก
8) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ & แนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่ผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในระบบการเงิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เพื่ อ น� า ไปสู ่ ก ารบริ ห าร
การจัดการที่มีความรอบคอบและปลอดภัย (Prudential Management)
2.3 แนวทางการดำาเนินงาน CFF
ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจว่า CFF ไม่ใช่องค์กรการกุศลที่มาช่วยอุดหนุนสหกรณ์ที่ด�าเนิน
กิจการล้มเหลว หากแต่เป็นองค์กรธุรกิจที่มีนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีเหมาะสมกับบทบาท พันธกิจในฐานะที่เป็น
แหล่งเงินทุน เพื่อสภาพคล่องที่น่าเชื่อถือ โดยมีหลักการด�าเนินการ ดังนี้
1) ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน นโยบายและกลยุทธ์สอดรับกับบริบทปัจจัยสภาพ
แวดล้อมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็น
ธรรมาภิบาล
2) มีการออกแบบธุรกิจทีเ่ หมาะสม มีโครงสร้างการบริหารจัดการและองค์ประกอบทีเ่ อือ้
ต่อบรรยากาศการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง เข้มแข็ง ส่งเสริม
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วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล ลดความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
3) คณะกรรมการบริหารต้องเข้มแข็งพอที่จะไม่ยอมให้มีแรงกดดันใดมาท�าให้ CFF
ต้องเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานของตน
4) มีการจัดจ้างบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนของ CFF
5) มีเงินทุนเพียงพอ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การวางแผนธุรกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกับระบบฐานข้อมูลสมาชิก
6) นโยบายอัตราดอกเบี้ยควรสะท้อนอัตราในท้องตลาดและค�านึงถึงต้นทุนเงินทุน
เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีกว่าแก่สหกรณ์และบริการที่เป็นธรรมแก่สมาชิก
7) มีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่คุณค่าให้เกิดความ
เชื่อมั่นไว้วางใจบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน
8) มีแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับการจัดการเงินทุนภายใต้กฎความสอดคล้องในฐานะองค์กร
บริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีกลไกการบริหารความเสี่ยงรองรับ
สถานการณ์พลิกผัน
9) มีเครือ ข่ า ยข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ FinTech ที่ ส� า คั ญ เพื่ อ น� า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินการอย่างเหมาะสมในการให้บริการ
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3. แนวทางการดำาเนินการให้เกิดการพัฒนาไปสู่ CFF
ชสอ.ควรมีแนวทางการด�าเนินการเพื่อให้เกิดพัฒนาการไปสู่ CFF โดยแบ่งออกเป็นสองระยะ
ดังนี้ (รูปที่ 3)
ระยะแรก : ด�าเนินการภายใต้พรบ.สหกรณ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 : ก�าหนดวิสยั ทัศน์รว่ มและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ และด�าเนินงาน
ภายใต้การพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่
1. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technically Feasibility)
2. ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติ (Operational Feasibility)
3. ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน (Economic Feasibility)
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2.4 ประโยชน์ต่อสหกรณ์สมาชิก
CFF ทีด่ า� เนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สหกรณ์สมาชิกหลายประการ ดังนี้
1) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าและการประหยัดเนื่องจากขนาด ด้วยการลงทุน
ร่วมกัน CFF สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการที่สหกรณ์แต่ละแห่งจะลงทุนเอง
ในตลาดโดยที่ไม่มีความเสี่ยง
2) การกู้ยืมเพื่อสภาพคล่อง CFF ให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต�่าแก่สมาชิก เพื่อรักษา
สภาพคล่องในกิจการตามปกติ ตามฤดูกาล และในยามฉุกเฉิน
3) การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิก
ด้านการบริหารสินทรัพย์/หนี้สิน การลงทุน และการบริหารสภาพคล่องนับเป็นงาน
สนับสนุนทีส่ า� คัญของ CFF ซึง่ ยังรวมถึงงานสนับสนุนด้านการก�าหนดราคา (ดอกเบีย้ )
การจัดท�างบประมาณ การจัดท�านโยบาย การพยากรณ์เศรษฐกิจ การอบรม และ
การพัฒนาบุคลากร
4) การหมุนเวียนสภาพคล่องแก่สหกรณ์สมาชิกจะสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่า
5) การให้การสนับสนุนด้านการเงินและเงินทุนภายใต้ความร่วมมือต่าง ๆ ของสหกรณ์
ท�าให้ CFF กลายเป็นแหล่งเงินทุนเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สนับสนุนด้านบุคลากร
ทีเ่ ชีย่ วชาญในการบริหารจัดการทีจ่ า� เป็นและความร่วมมือด้านอืน่ ๆ ระหว่างสหกรณ์ 141
6) ความพอเพียงด้านการเงิน CFF ที่มีการบริหารงานที่ดีจะน�าดอกเบี้ยที่ได้จากการ
ปล่อยกู้แก่สมาชิกและจากการลงทุนมาสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่น
น่าเชื่อถือของขบวนการสหกรณ์
7) สามารถลงทุ น ในเทคโนโลยี / เครื่ อ งมื อ การเงิ น ตลอดจนสิ่ ง อ� า นวยประโยชน์
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 2 : การเปิดสนามทดลองในลักษณะโครงการน�าร่องร่วมกับสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อท�างานเชิงรุกร่วมกับ Strategic partners และหน่วยงานรัฐเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วม
การก�าหนด ข้อบังคับ กลไกการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ น�าไปสู่ข้อเสนอการปรับโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ระยะที่สอง : ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 3 : การปรับปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ระบบสนั บสนุ น เพื ่ อออกแบบ
ระบบ CFF ที่เหมาะสมภายใต้การบูรณาการขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ขั้นตอนที่ 4 : การยกระดับการด�าเนินงาน CFF เต็มรูปแบบ
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รูปที่ 3 แนวทางการด�าเนินการเพื่อให้เกิดพัฒนาการไปสู่ CFF ที่คาดหวัง
การด�าเนินการตามกรอบแนวทางจัดตั้ง CFF ในขั้นตอนแรกถือเป็นปฐมบทที่ผู้น�าสหกรณ์
ออมทรัพย์ทง้ั หลายต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการระดมความคิดเพือ่ เปิดมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ ในห้วงเวลา
ที่ขบวนการสหกรณ์ได้เดินทางมาถึงทางแยก เพื่อช่วยตัดสินใจเลือกแนวทางที่จะช่วยจรรโลงไว้ซึ่ง
“ระบบการเงินสหกรณ์” ที่มีความมั่นคง เป็นปึกแผ่น และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่สมาชิกจะได้รับบริการ
ทั้งการออม การกู้เงิน การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันอย่างมั่นคงสืบไป
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4.6 กำาหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือคำ้าประกันประจำาปี 2563

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 22 ก�าหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืม
หรือค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�าเป็น และสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือค�้าประกันส�าหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง”
ในปี 2562 ทีป่ ระชุมใหญ่ได้กา� หนดวงเงินกูย้ มื หรือค�า้ ประกัน จ�านวน 45,000 ล้านบาท
ซึง่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือค�า้ ประกัน ปี 2562 จ�านวน 45,000 ล้านบาท
ในรอบปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ได้ใช้วงเงินกูย้ มื สูงสุด จ�านวน 34,375 ล้านบาท จากการจ�าหน่ายตัว๋ สัญญา
ใช้เงิน จ�านวน 12,695 ล้านบาท และจากวงเงินกู้ธนาคารจ�านวน 21,680 ล้านบาท
ในปี 2563 เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ให้สามารถบริการสหกรณ์ 147
สมาชิกได้อย่างทั่วถึงและรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ก�าหนดวงเงิน
ซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2563 เป็นจ�านวนเงิน 45,000 ล้านบาท
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4.7 การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2563
และกำาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้คดั เลือกให้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เข้�โครงก�รปรับปรุงระบบก�รตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจ�ยง�นด้�นก�รสอบ
บัญชีส�ำ หรับสหกรณ์ขน�ดใหญ่ ทีม่ ฐี �นะก�รเงินมัน่ คง มีทนุ ดำ�เนินง�นเกินกว่� 50 ล้�นบ�ท และมีระบบ
ก�รบริห�รง�นที่ดีให้ผู้สอบบัญชีภ�คเอกชนเข้�ม�ตรวจบัญชี โดยให้ชุมนุมสหกรณ์ คัดเลือกผู้สอบบัญชี
รับอนุญ�ต ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และนำ�เสนอน�ยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบ
บัญชีประจำ�ปี
ปี 2562 ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี ได้มีมติคัดเลือก ดร.มนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชี
รับอนุญ�ต เลขทะเบียนที่ 3214 เป็นผู้สอบบัญชีของชุมนุมสหกรณ์ และกำ�หนดค่�ธรรมเนียมก�รสอบ
บัญชี 240,000.00 บ�ท
สำ�หรับปี 2563 มีผู้สอบบัญชีภ�คเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอ
บริก�รตรวจสอบบัญชีม�ยังชุมนุมสหกรณ์ ทัง้ สิน้ 3 ร�ย คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เบื
เบือ้ งต้นแล้ว
151
เห็นควรนำ�เสนอที่ประชุมใหญ่ 3 ร�ย ดังนี้
บ. มนตรีสอบบัญชี
และกฎหม�ย จำ�กัด
ผู้สอบบัญชี
น�ยมนตรี ช่วยชู
3214
1. ชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีสำ�รอง
น�ยชูศักดิ์ ช่วยชู
8369
2. เข้�ปฏิบัติง�นก�รสอบบัญชี (ครั้ง/ปี)
12 ครั้ง/ปี
ตรวจครั้งละ
3. จำ�นวนผู้เข้�สอบบัญชีแต่ละครั้ง (10 คน – Man
Day) ระยะเวล�ในก�รเข้�ตรวจสอบ เช่น ถ้�เข้�
3-5 วันทำ�ก�ร
ตรวจ 1 วันใช้ 10 คน ถ้�เข้�ตรวจ 2 วัน ใช้ 5 คน
4. ตรวจสอบบัญชีร�ยตัวเจ้�หนี–้ ลูกหนี้
ทุกเดือน
ทุกเดือน (ต�มวิธกี �รของผูส้ อบบัญชี)
จำ�นวน 10 ฉบับ
5. จัดทำ�ร�ยง�นผลเสร็จสิน้ นับจ�กวันที่ ชสอ.
ส่งมอบงบก�รเงินทีแ่ ล้วเสร็จให้แก่ผสู้ อบบัญชี
5 วัน
6. ค่�ธรรมเนียม
350,000
7. ผลง�นก�รสอบบัญชีสหกรณ์ (ปีปัจจุบัน)
96 สหกรณ์

ชื่อผู้เสนอ
บ. เอ็น เอส เค สอบ
บัญชี จำ�กัด
ผูส้ อบบัญชี
น�ยสิรวิชญ์ ไพศ�สตร์
10136
ผูส้ อบบัญชีส�ำ รอง
น�ยอ�ภ�กร เทศพันธ์
5282
12 ครั้ง/ปี
(10 คน-วัน)
ใช้เวล�ตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่� 1 วัน

บ. สำ�นักง�นส�มสิบสี่
ออดิต จำ�กัด
ผูส้ อบบัญชี
น�ยวิโรจน์ นริศวร�นนท์
3748
ผูส้ อบบัญชีส�ำ รอง
ดร.ธน�ดล รักษ�พล
8910
12 ครั้ง/ปี
10 คน / 1วัน หรือ
5 คน / 2 วัน

ทุกเดือน

ทุกเดือน

จำ�นวน 10 ฉบับ
5 วัน
500,000
140 สหกรณ์

จำ�นวน 10 ฉบับ
5 วัน
500,000
34 สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ร�ยก�ร
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ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกตามล�าดับ ดังนี้
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด
2. บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จ�ากัด
3. บริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ออดิต จ�ากัด
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โดยเสนอพิจารณาคัดเลือก นายมนตรี ช่วยชู เป็นผู้สอบบัญชี ชสอ. ประจ�าปี 2563
และนายชูศักดิ์ ช่วยชู เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง จากบริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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4.8 อนุมัติการนำาเงินไปฝาก หรือลงทุนที่บริหารโดย
กองทุนส่วนบุคคล

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้
คณะกรรมการด�าเนินการของชุมนุมสหกรณ์ อาจน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนทีบ่ ริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 จ�านวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทจัดการกองทุนต้องน�าเงินไปฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่ อ งข้ อ ก� า หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่ น ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และต้ องไม่ ขั ดต่ อ ประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นั้น
ในปีบัญชี 2560 คณะกรรมการด�าเนินการของชุมนุมสหกรณ์ น�าเงินไปลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคล เป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท มีนโยบายการลงทุนในรูปแบบของกองทุนผสม (Hybrid Fund)
โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนได้ 0 – 100 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในปีบัญชี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการของชุมนุมสหกรณ์ น�าเงินไปลงทุนในกองทุน 155
ส่วนบุคคล เป็นเงินทัง้ สิน้ 2,000 ล้านบาท มีนโยบายการลงทุนในรูปแบบของกองทุนผสม (Hybrid Fund)
โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนได้ 0 – 100 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท
มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จ�านวน 1,849 ล้านบาท มีก�าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (Realize Gain)
ของปีบัญชี 2562 จ�านวนเงิน 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 ของเงินกองทุนคงเหลือต้นงวด
ในปีบัญชี 2563 คณะกรรมการด�าเนินการของชุมนุมสหกรณ์ มีแผนงานที่จะน�าเงินไป
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล หรือ ไพรเวทฟันด์ (Private Fund) ประจ�าปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564
เพิ่มอีกจ�านวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุกองทุนไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้การฝาก หรือ การลงทุนจะด�าเนิน
การตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และต้องไม่ขัดต่อประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการด�าเนินการจะพิจารณาจัดจ้างให้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเป็นผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคลของ ชสอ. ทัง้ นีก้ ารลงทุนขึน้ อยูก่ บั สภาวะ
เศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น
อนึ่ง การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลนั้น จะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด�าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ กษ0216/5057 ลงวันที่ 26 เมษายน 2545
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ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ประเด็นพิจารณา
เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ คณะกรรมการด�าเนินการของ
ชุมนุมสหกรณ์ อาจน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม
2564 เพิ่มอีกจ�านวนเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไว้
อย่างชัดเจนว่าบริษัทจัดการกองทุนต้องน�าเงินไปฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก
หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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4.9 อนุมัติก�รนำ�เงินไปฝ�กหรือลงทุนอื่นใด
ต�มประก�ศคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร
สหกรณ์แห่งช�ติ ข้อ 3 (7)
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4.9 อนุมัติการนำาเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
พ.ศ. 2558 มีข้อความส�าคัญดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
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(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�าระคืนต้นเงิน
และดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนด
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่
ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์ประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563
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ข้อ 4 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกิน
ทุนส�ารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้
ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552
อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
อนึง่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์มที นุ ส�ารอง จ�านวน 2,299,578,245.35 บาท
รวมกับวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 อีกจ�านวน 211,817,435.78 บาท
รวมเป็นเงิน 2,511,395,681.13 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของชุมนุมสหกรณ์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
มั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�าเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ให้คณะกรรมการด�าเนินการของชุมนุมสหกรณ์ น�าเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด ตามข้อ 3 (7) ได้
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
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4.10 พิจ�รณ�ตัดจำ�หน่�ยหนี้สูญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ คอนติเนนตัล
แปซิฟิค (1979) จำ�กัด
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4.10 พิจารณาตัดจำาหน่ายหนี้สูญสหกรณ์ออมทรัพย์
คอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จำากัด

เรื่องเดิม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์คอนติเนนตัล แปซิฟคิ (1979) จ�ากัด เป็นสหกรณ์ทอี่ ยูใ่ นสถานประกอบการ
ชื่อบริษัทคอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จ�ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 136/1 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ต�าบลบานา
อ� า เภอเมื อ ง จังหวัดปัตตานี จดทะเบีย นแรกตั้ ง เมื่ อวั น ที่ 19 กั น ยายน 2538 เป็ น สมาชิ ก ชสอ.
เลขที่ 100601 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 จ�านวนสมาชิก (ณ 31 ธันวาคม 2544) 325 คน การหักเงิน
ค่าหุน้ และเงินรับช�าระหนีจ้ ากสมาชิกท�าได้โดยการหัก ณ ทีจ่ า่ ยจากเงินเดือน และสมาชิกน�ามาช�าระหนีท้ ี่
สหกรณ์ฯ อาชีพของสมาชิก เป็นพนักงานของบริษัทคอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จ�ากัด โดยบริษัท
ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
สหกรณ์ฯ กูย้ มื เงินระยะยาวสัญญาลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 วงเงิน 4,000,000.00 บาท
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ ก�าหนดช�าระคืน 72 งวด โดยมีคณะกรรมการทั้งคณะจ�านวน 11 ราย เป็น 163
ผู้ค�้าประกันสหกรณ์ฯ ผิดนัดช�าระหนี้มีหนี้คงเหลือ 1,032,105.64 บาท งวดช�าระคืนคงเหลือ 19 งวด
การช�าระหนี้ไม่เป็นไปตามก�าหนด
สหกรณ์ฯ ผิดนัดช�าระหนี้ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ได้หยุดการ
ด�าเนินกิจการมาตั้งแต่เดือน กันยายน 2547 และไม่สามารถด�าเนินการเก็บเงินจากสมาชิกได้ ชสอ.
ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการให้ค�าปรึกษา กับกรรมการสหกรณ์ฯ ในการติดตามหนี้ของสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่
กับสมาชิกและบุคคลภายนอกจากการที่บริษัทฯ หยุดด�าเนินกิจการท�าให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ย้ายออก
จากพืน้ ทีไ่ ปเป็นส่วนใหญ่ และไม่มรี ายได้นา� มาส่งช�าระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์ฯ ดังนัน้ คณะกรรมการด�าเนินการ
ชสอ. ชุดที่ 34 ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 มีมติให้ด�าเนินคดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์คอนติเนนตัล
แปซิฟิค (1979) จ�ากัด และผู้ค�้าประกันรวม 12 ราย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ศาลจั ง หวั ดปั ตตานี มี ค�า พิ พ ากษาเป็ น คดี ห มายเลขแดง
ที่ 265/2550 ให้จ�าเลยทั้ง 12 ราย ช�าระหนี้ให้ ชสอ. (โจทก์) จ�านวน 1,152,696.73 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,032,105.64 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (8 มีนาคม 2550) เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�าระหนี้เสร็จ กับให้จา� เลยทัง้ 12 ราย ร่วมกันช�าระค่าฤชาธรรมเนียม จ�านวน 28,817.80 บาท
และค่าทนายความจ�านวน 3,000.00 บาท แทนโจทก์

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563
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ส�าหรับคดีนี้ ชสอ.สามารถบังคับคดีกับสหกรณ์ฯ และผู้คา�้ ประกันได้ภายในก�าหนดอายุ
ความ 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษา โดยครบก�าหนด 10 ปี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
วันที่ 7 มิถนุ ายน 2552 คณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. ชุดที่ 36 ครัง้ ที่ 16 มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์คอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จ�ากัด พ้นจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 13
(3) และหักจ�านวนเงินซึ่ง ชสอ. จะจ่ายแก่สหกรณ์ฯ เพื่อช�าระหนี้สินที่มีอยู่กับ ชสอ. ตามข้อบังคับ
ข้อ 15 โดยหักเงินค่าหุ้น จ�านวน 216,000.00 บาท เงินปันผล จ�านวน 8,640.00 บาท และเงินเฉลี่ยคืน
จ�านวน 236.94 บาท รวมเป็นเงิน 224,876.94 บาท
ชสอ.ได้ด�าเนินการติดตามหนี้ดังกล่าวตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 – 2561 โดยการสืบทรัพย์และ
บังคับคดีกับสหกรณ์ฯ และผู้ค�้าประกันแล้วได้รับช�าระหนี้จากสหกรณ์และผู้ค�้าประกันดังนี้
ที่

รายชื่อ

จำานวนเงินที่บังคับคับคดี/ส่งชำาระเอง (บาท)

1

สอ.คอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จก.

260,959.65

2

นายวินัย ชุมน้อย

362,845.26

3

นายณัฐพล สวัสดิสุข

103,206.00

4

นางสาวปราณี อินทกาญจน์

61,047.63

5

นายกิตตินันท์ ตินตะชาติ

56,308.01

6

นายอาฮามัด กาเซง

46,000.00

7

นางสาวสุพิณ อาจณรงค์

40,000.00

8

นายโอภาส เบญจศิริ

10,000.00

9

นายภิญโญ แขวงเมฆ

0.00

10 นางนิรอกีเย๊าะ หะยีมามุ

0.00

11 นางสาวเสาวณี พรหมสุวรรณ

0.00

12 นายนริศ ปาทาน

0.00
รวม

940,366.55
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วันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2557 สหกรณ์จังหวัดปัตต�นีในฐ�นะรองน�ยทะเบียนสหกรณ์
ดำ�เนินก�รถอนชื่อสหกรณ์ออกจ�กทะเบียน
เนื่องจ�กคดีนี้ครบกำ�หนดหมดอ�ยุคว�มบังคับคดี 10 ปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภ�คม 2560
และ ชสอ. ได้ดำ�เนินก�รติดต�มทรัพย์สินโดยก�รบังคับคดีกับผู้คำ้�ประกันซึ่งเป็นลูกหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�
แล้วได้รับชำ�ระหนี้ม�บ�งส่วน จำ�นวน 940,366.55 บ�ท อีกทั้ง ชสอ. ได้ดำ�เนินก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสำ�หรับสหกรณ์ฯ ซึง่ เป็นไปต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์ว�่ ด้วยก�รจัดชัน้ คุณภ�พลูกหนีเ้ งินกู้
และก�รเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 ข้อ 16 ห�กที่ประชุมใหญ่ ชสอ. ตัดหนี้สูญสหกรณ์ฯ ในปีบัญชี
2563 จะไม่กระทบต่อค่�ใช้จ่�ยของปีบัญชี 2563 แต่อย่�งใด ทั้งนี้ ก�รตัดหนี้สูญเป็นไปต�มระเบียบ
น�ยทะเบี ย นสหกรณ์ ว่�ด้วยก�รตัดจำ�หน่�ยหนี้สูญจ�กบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2546 ข้อ 7 และเป็นเพียงก�รปฏิบัติท�งบัญชีเท่�นั้น มิได้เป็นก�รระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องของ ชสอ.
จ�กผู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ แต่อย่�งใด
ดังนั้น คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชสอ.ชุดที่ 47 ครั้งที่ 10 วันที่ 27 ธันว�คม 2562 จึงมี
มติให้คว�มเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่ส�มัญ ประจำ�ปี 2563 พิจ�รณ�ตัดจำ�หน่�ยหนี้สูญจ�กบัญชี
ลูกหนี้ของ ชสอ.ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจ�รณ�
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ประเด็นพิจ�รณ�
เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส �มั ญ ประจำ � ปี 2563 พิ จ �รณ�ตั ด จำ � หน่ � ยหนี้ สู ญ สหกรณ์
ออมทรัพย์คอนติเนนตัล แปซิฟิค (1979) จำ�กัด จำ�นวน 490,406.81 บ�ท (เงินต้น 461,589.31 บ�ท
ค่�ธรรมเนียมศ�ล 28,817.50 บ�ท) ต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์ว่�ด้วยก�รตัดจำ�หน่�ยหนี้สูญ
จ�กบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 ข้อ 7 จ�กบัญชีลูกหนี้ของ ชสอ.ต่อไป

ระเบียบว�ระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)

5.1 รับทร�บเรื่องก�รดำ�เนินง�นของ
สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถ�บัน หรือองค์ก�รที่ชุมนุมสหกรณ์
เป็นสม�ชิก

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

5

เรื่องอื่นๆ

5.1 รับทราบเรื่องการดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย สถาบัน หรือองค์การทีช่ มุ นุมสหกรณ์เป็นสมาชิก

สรุปผลก�รดำ�เนินง�น สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำ�ปีงบประม�ณ 2562
(จำ�แนกต�มยุทธศ�สตร์ แผนพัฒน�สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 5 ปี : พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ / โครงการ / ผลการดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
2.1 โครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค (4 ภูมิภาค) ด�าเนินการจัด 4 จังหวัด
(จ.กาฬสินธุ์ น่าน สุราษฎร์ธานี และ กทม.) และมีสหกรณ์ออกร้านรวม 116 ร้านค้า
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ยกระดับมูลค่าสินค้าสหกรณ์) ด�าเนินการจัด 4 จังหวัด
(จ.กาฬสินธุ์ น่าน สุราษฎร์ธานี และ กทม.) และมีผู้เข้าอบรมรวม 212 คน
2.3 โครงการส่งเสริมศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ ด�าเนินการจัด 1 ครัง้
มีผเู้ ข้าอบรมรวม 150 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือระหว่างสหกรณ์
อย่างมั่นคง
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ากัด เพือ่ หาแนวทางในการด�าเนินการพัฒนาระบบการเงินทีเ่ กือ้ หนุนการพึง่ พาตนเองและความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสหกรณ์ (สสท.สมทบค่าลงทะเบียน) ด�าเนินการจัด
3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 321 คน
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสหกรณ์ (งบประมาณจากภาครัฐ) ด�าเนินการจัด
4 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,146 คน
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสหกรณ์ (สสท.สนับสนุน 100%) ด�าเนินการจัด
2 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2,280 คน
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1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสหกรณ์ (งบประมาณจากดอกผลทุนกลางฯ)
ด�าเนินการจัด 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 246 คน
1.5 โครงการพัฒนาผูน้ า� สหกรณ์รนุ่ ที่ 14 (สสท.สมทบค่าลงทะเบียน) มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ 38 คน

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
4.1 โครงการการกุศลและสาธารณประโยชน์ โดยสนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 50,000.00
บาท โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง 32 แห่ง
4.2 โครงการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดใหม่ดอนสว่าง จ.สุโขทัย ได้รับเงินบริจาค
1,086,640.00 บาท
4.3 โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน และสหกรณ์ร่วมจ�าหน่าย
สินค้ามากกว่า 10 ร้านค้า
4.4 โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 172,360.00
บาท แก่ชุมนุมระดับประเทศ 9 ครั้ง
4.5 โครงการส่งเสริมภาคีสมาชิกองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เป็นสมาชิกฯ 2 องค์การ
4.6 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ไทยกับต่างประเทศ
4.6.1 ด้านการต้อนรับผู้แทนสหกรณ์ต่างประเทศ จ�านวน 11 ครั้ง จากผู้แทน
มากกว่า 10 ประเทศ
4.6.2 ด้านประสานงานการศึกษาดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 คน
4.6.3 ด้านเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนากับองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ
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จ�านวน 4 ครั้ง
4.7 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
4.7.1 ด�าเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 14 จังหวัด
ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,960,540.00 บาท
4.7.2 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด มีการจัดประชุม 10 จังหวัด รวมงบประมาณ
200,000.00 บาท
4.7.3 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ใน 12 จังหวัด ภายใต้งบประมาณ
118,000.00 บาท
4.7.4 ขับเคลือ่ นภารกิจเครือข่ายด้านวิชาการ ได้ดา� เนินการจัดฝึกอบรม 24 จังหวัด
รวม 3,260 คน ใช้งบประมาณ 1,416,000.00 บาท
4.8 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพายุโพดุล และอาจิกิในภาคอีสาน
9 จังหวัด ใช้งบประมาณจ�านวน 350,000.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบริหารจัดการ กำากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
5.1 โครงการบริหารทั่วไปของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
5.1.1 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 มีผเู้ ข้าร่วมฯ 1,513 คน และผูส้ งั เกตการณ์
332 คน เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ
6.1 โครงการช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายแก่สหกรณ์
6.1.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือทางกฎหมาย ณ อาคารบุญจิราธร
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสหกรณ์ขอรับค�าปรึกษา 50 สหกรณ์
6.1.2 ด้านการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับสันนิบาตสหกรณ์โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบการเบิกจ่ายและอื่นๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายที่พึง
ปฏิบัติ
6.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ พิทักษ์ รักษาสิทธิ์ของสหกรณ์
ผลักดันการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขและพัฒนาสหกรณ์
ได้แก่ การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

5.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ
เดือนละ 1-2 ครั้ง
5.1.3 งานบริการ/อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนกิจการของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ
5.2 โครงการเฉลิมฉลองวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม. มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน
5.3 การบริหารสินทรัพย์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีรายได้ในปี 2562
จ�านวน 10 ล้านบาทเศษ
5.3.1 รองรับสถานที่การจัดประชุม อบรม สัมมนาของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
5.3.2 ให้บริการห้องพัก ห้องประชุมในการจัดอบรม/สัมมนาของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ และองค์การที่เกี่ยวข้อง
5.3.3 จัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ห้องพักให้เหมาะสมและเพียงพอรวมถึง
ความปลอดภัยของระบบต่างๆ
5.4 โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5.4.1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โคออปนิวส์เดือนละ 8,000 ฉบับ
5.4.2 ผลิตสือ่ วีดที ศั น์ให้กบั สหกรณ์สมาชิกในอัตราค่าบริการในราคาถูกคุณภาพดี
5.4.3 ถ่ายทอดสด
5.5 ด้านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร
5.6 ด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมเพือ่ ให้บริการสหกรณ์สมาชิกผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ 171
และดูแลบ�ารุงรักษาระบบโปรแกรมเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ
5.7 ด้านปรับปรุงระบบเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
5.8 ด้านการบริการข้อมูลสารสนเทศ
5.9 การจัดท�ารายงานกิจการ แผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2563 โดยรวบรวม
ผลงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2562 น�าเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
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ก�รดำ�เนินง�นของสม�คมสม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
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รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ชุดที่ 46 และ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.)
เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 38 ในฐานะสมาชิกสามัญของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ Berjaya Times Square Hotel กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งในการประชุมใหญ่ ปี 2562 ACCU ร่วมกับ Association of Cooperative Credit Unions of
Malaysia (ACCUM) และ Worker’s Credit Cooperative Society Ltd. (KKP) ก�าหนดจัดสัมมนา
ทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ขึน้ และมีผแู้ ทนสมาชิกสามัญ 13 องค์การ จาก 10 ประเทศ
รวมทั้งสมาชิกสมทบเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ACCU ชุดเดิม ซึ่งยังอยู่ใน
วาระการด�ารงต�าแหน่งอีก 1 ปี เข้าร่วมประชุม จ�านวน 5 คน ดังนี้
คณะกรรมการ
1. Mr. Younsik Kim
2. Adjaop. Lt. Gen.
Dr. Weera Wongsan
3. Atty. Soledad V. Cabangis
4. Mr. WU, Tien-Teng
5. Mr. A.D. Walasinghe

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการ

องค์การ
ประเทศ
NACUFOK สาธารณรัฐเกาหลี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก

FSCT
NATCO
CULROC
SANASA

ไทย
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน
ศรีลังกา

ACCU เป็นสมาคมของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตระดับภูมิภาคเอเชีย มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต และสถาบันการเงินที่มีลักษณะ
การด�าเนินงานคล้ายคลึงกัน โดยมีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกเป็นสมาชิก มี
สมาชิกทุกประเภทรวม 202 องค์การ 31,752 สหกรณ์ สมาชิกรายบุคคล 36.10 ล้านคน จาก 23 ประเทศ
ACCU ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2514 ในระยะแรกของการจัดตั้งสมาคม มีชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี
ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมภิ าคเอเชีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืน
นอกจากนี้ ACCU ยังเป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกิ ในการติดต่อประสานงานให้กบั สมาชิกของสมาคม โดยให้บริการด้านเทคนิควิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังนี้ การวางแผนและ
การพัฒนา การบริการสมาชิก การส่งเสริมสหกรณ์ การตลาดและการวิจัย การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
และการให้การสนับสนุนมวลสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ปัจจุบัน สมาชิกของ ACCU แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(CCULB)
(MAFCOCS)
(CUCO)
(NACUFOK)
(NEFSCUN)
(NCBL)
(NATCCO)
(PFCCO)
(SANASA)
(CULROC)
(CULT)
(FSCT)
(CBV)

ประเภท AFFILIATE MEMBERS จำ�นวน 15 องค์ก�ร ดังนี้
(AMF)
1. Australian Mutuals Foundation
(DoC)
2. Department of Cooperatives, Bangladesh
(CCSF)
3. Cambodia Community Savings Federation
(IRU - Germany)
4. International Raiffeisen Union
(CULHK)
5. Credit Union League of Hong Kong
6. Association of Cooperative Credit union of Malaysia (ACCUM)
(KKP - Malaysia)
7. The Workers Co-operative Credit Society Ltd.
(MOCCU)
8. Mongolian Confederation of Credit Unions
(CCS – Myanmar)
9. Central Co-operative Society
(DPG – India)
10. Development Promotion Group
(FESALOS- Papua New Guinea)
11. Federation of Savings and Loan Societies Ltd.
12. Card Mutually Reinforcing Institutions
(CARD MRI – Philippines)
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ประเภท REGULAR MEMBERS
จำานวน 13 องค์การ ดังนี้
1. Cooperative Credit Union League of Bangladesh Ltd.
2. Maharashtra State Federation of Cooperative Credit Societies Ltd. – India
3. Credit Union Central of Indonesia
4. National Credit Union Federation of Korea
5. Nepal Federation of Savings and Credit Cooperative Unions
6. National Cooperative Bank Ltd. - Nepal
7. National Confederation of Cooperatives - Philippines
8. Philippine Federation of Credit Cooperatives
9. Federation of Thrift and Credit Cooperative Societies (SANASA) - Sri Lanka
10. Credit Union League of Republic of China
11. Credit Union League of Thailand Ltd.
12. Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited
13. Cooperative Bank of Vietnam

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
13. Singapore National Cooperative Federation Ltd.
14. Federacao Cooperativa de Credito Hanai Malu
15. Interregional Association of Credit Unions of
the FAR East and Zabaikalye

(SNCF)
(FCCHM – Timor Leste)
(IACUFEZ – Russia)

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ประเภท SUPPORTER MEMBERS จำ�นวน 172 องค์ก�ร
AUSTRALIA
8
BANGLADESH
3
INDONESIA
8
KOREA
125
MONGOLIA
1
NEPAL
4
NEW ZEALAND
1
PHILIPPINES
22
SINGAPORE
1

องค์ก�ร
องค์ก�ร
องค์ก�ร
องค์ก�ร
องค์ก�ร
องค์ก�ร
องค์ก�ร
องค์ก�ร
องค์ก�ร

สถิติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
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ปี
พ.ศ.

จำ�นวน
สหกรณ์

2515
2533
2544
2546
2558
2559
2560
2561

3,109
12,548
15,494
16,532
34,780
45,105
30,473
31,752

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

จำ�นวนสม�ชิก สินทรัพย์ ทุนเรือนหุ้น ก�รให้บริก�ร ทุนสำ�รอง
ร�ยบุคคล
และเงิน
เงินกู้
(พันคน)
รับฝ�ก
717
136
16
90
4,826
5,591
5,023
4,344
10,571
27,085
24,950
14,522
613
11,088
30,330
26,471
19,291
1,085
31,902
124,443 103,287
92,462
5,495
40,278
143,788 119,021
102,724
4,305
35,161
169,272 103,716
62,990
5,626
36,105
185,354 114,309
62,990
5,308

บทบาทหน้าที่หลักของ ACCU คือ การร่วมกับองค์การสมาชิกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประชาชนต่อไป โดยมีกิจกรรมและการด�าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
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1. โครงการระดับภูมิภาค (Regional Programs)
1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร เรื่อง การสร้างผู้น�าเพื่อสนับสนุนการบูรณาการ
เครือข่าย (Trainers Training on Building Transformative Leaders to Support
Integration of CU Networks)
1.2 โครงการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(ACCOSCA and ACCU Building Effective Partnership for Mutual Benefit)
1.3 โครงการฝึกอบรมวิทยากรเรื่องบริการพัฒนาธุรกิจ
(Trainers Training on Business Development Services)
2. โครงการในประเทศต่างๆ (In-Country Programs)
2.1 โครงการเสริมสร้างความส�าคัญของการอยู่อาศัยหรือความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยสหกรณ์ของประเทศเนปาล (NCBL’s Board Wish to Create Significance in
the Lives of People)
2.2 โครงการพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการก�ากับดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์
(Review workshop on the Supervision of SACCOS)
2.3 โครงการเสวนาเชิงวิชาการระหว่าง ACCU และประธานกรรมการของ NEFSCUN
(Roundtable Meeting)
3. โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (Credit Union Development Project)
175
3.1 โครงการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(NACUFOK Projects)
3.2 โครงการเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศเมียนมาร์
(Oversaw the Development of Myanmar SCCs)
3.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos Strengthening and Promotion of credit unions)
3.2.1 การศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย (Study Visit to Thailand)
3.2.2 การประชุม (SCU Meeting)
4. การเป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ระดับโลกเพือ่ การสร้างเครือข่าย (Global Representations and Networking)
5. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (Strategic Issues in Credit Unions)
5.1 ความเป็นผู้น�า: หลักการสหกรณ์แตกต่างจากระบบธุรกิจ
(Leadership : Unable Credit Union Principles vs Business)
5.2 ปัญหาสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียที่ขาดข้อบังคับแบบมาตรฐาน
(Lack of Enabling Regulatory Environment)
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(Fragmented Credit Union Network in Asia)
5.4 เครือ่ งมือเทคโนโลยีหยุดชะงักโดย Fin Techs (Technology-Disruption by Fin Techs)

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
ACCU ได้ประสานความร่วมมือและส่งเสริมในการบริหารโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ นในเอเชีย ได้แก่ Asian’s Development Education Program,
Youth Program, HRD Program และ Asian Credit Union Open Forum เป็นประจ�าทุกปี
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1. มีสิทธิส่งผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และมีสิทธิลงคะแนนเสียง
2. ผู้แทนอาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการของ ACCU
ในกรณีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการของ ACCU ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ACCU จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. มีสิทธิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Recognition Award)
4. มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรืออบรมในหลักสูตรต่างๆ
โดยได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน
5. ได้รบั สิทธิพเิ ศษเป็นอันดับแรก ทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ
6. มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าสัมมนาทางวิชาการในหลักสูตรส�าหรับผู้บริหาร โดย ACCU จะรับผิดชอบ
ค่าที่พัก หรือได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน
7. มีสิทธิที่จะได้รับจดหมายข่าว “ACCU News and Highlight” จ�านวน 15 – 20 ฉบับ
8. มีสิทธิที่จะได้รับรูปเล่มเอกสารรายงานเทคนิคทางด้านวิชาการ จ�านวน 3 – 5 เล่ม
ACCU ได้จดั ท�า “เครือ่ งมือในการบ่งชีส้ ถานภาพ” (Diagnostic Tool) ได้แก่ ACCESS Branding
หรือทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ การแข่งขันสูค่ วามเป็นเลิศ ด้านบริการและความมัน่ คง โดยสร้างตรากิจการแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย เพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และแบบแผนการปฏิบตั ิ
งานที่ดีในสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเมื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้สถานภาพเป็นคู่มือฉบับภาษาอังกฤษแล้ว
ได้อนุญาตให้ ชสอ. แปลและจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมาชิก
ส�านักงาน ACCU ปัจจุบันตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคารส�านักงาน ชสอ. เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์
ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
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3. ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ว่�ด้วยก�รกำ�หนดวิธีในก�รเลือกตั้งประธ�นกรรมก�ร
กรรมก�รดำ�เนินก�ร ของ ชสอ. พ.ศ. 2562
4. ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ว่�ด้วยก�รสนับสนุนกิจกรรมเขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก
และชมรมสหกรณ์สม�ชิก พ.ศ.2563

หน้�
179
181

188

197

ภาคผนวก 1

179

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ภาคผนวก 1

180

ภาคผนวก 2

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ว่าด้วยการประชุมใหญ่
พ.ศ. 2553
**********************************************
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประชุมใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ข้อ 45
(12) และข้อ 59 คณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ได้มีมติกาหนด
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการ
ประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ 181
พ.ศ.2544
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดาเนินการ ประกาศ คาสั่งหรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด
“สหกรณ์สมาชิก” หมายความว่า สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก” หมายความว่า ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด
“เลขานุการ” หมายความว่า “กรรมการดาเนินการและเลขานุการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด

ภาคผนวก 2
2

“กรรมการดาเนินการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

จากัด
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“ประธาน” หมายความว่า ประธานในที่ประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“รองประธาน” หมายความว่า รองประธานในที่ประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการ รัก าการตามระเบียบนีแ้ ละให้มีอานาจตีความและวินิจ ัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
ประธาน รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ เป็นประธาน และรอง
ประธานในที่ประชุมของชุมนุมสหกรณ์โดยตาแหน่ง
ข้อ ให้เลขานุการทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ในกรณีที่เลขานุการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามาร ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ประธานในที่ประชุมเลือก
กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามาร ปฏิบัติ
หน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการดาเนินการอื่นทาหน้าที่ประธาน และรองประธานในที่ประชุม
คราวนั้น
หมวด 2
อานาจหน้าที องประ าน รองประ าน แ ะเ านุการในทีประชุม
ข้อ 9 ประธานมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุม
(2) ควบคุม และดาเนินการประชุม
(3) รัก าความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
(4) มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 1 รองประธานมีอานาจหน้าที่ดังนี้
รองประธานทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อประธานไม่สามาร ปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ 11 ให้เลขานุการมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการในเรื่องการจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
(2) บันทึกรายงานการประชุม
(3) เกบรัก ารายงานการประชุม
(4) ดาเนินการอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

3

ภาคผนวก 2

หมวด
การประชุมใหญ่

หมวด
ญั
ข้อ 2 ญัตติทั้งหลายอาจเสนอล่วงหน้า เป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการเพื่อนาเข้าระเบียบวาระกได้
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกผู้เสนอต้องลงลายมือชื่อ พร้อมด้วยลายมือชื่อผู้แทนสหกรณ์สมาชิกผู้รับรองญัตตินั้น
ไม่น้อยกว่า 5 คน
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ข้อ 12 การประชุมย่อมเป็นการเปดเผย ไม่มีการประชุมลับ
ข้อ 13 ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์
ข้อ 14 วันที่กาหนดให้มีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ให้มีทะเบียนรายชื่อวางไว้ สาหรับ
สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณให้เข้าประชุมให้สมาชิกเข้านั่งตามที่
ที่จัดไว้
เมื่อ ึงเวลาประชุมแล้ว หากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้รอผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
ที่จะเข้าประชุมอีก 1 ชั่วโมง หากยังไม่ครบองค์ประชุมให้ประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดาเนินการ
ตามประกาศรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการในปนั้นตามลาดับเป็นผู้ประกาศเลื่อนการประชุมไปเป็นวันอื่น
ข้อ 15 ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเ พาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระ และต้องดาเนินการ
พิจารณาตามลาดับระเบียบวาระที่จัดไว้ ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ผู้ใดประสงค์จะกล่าว ้อยคาต่อที่ประชุมกให้ยกมือขึ้นพ้นศีร ะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าว
้อยคาได้และต้องเป็นคากล่าวกับประธานในที่ประชุม
ข้อ 1 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกอาจซัก ามเพื่อความกระจ่างในเรื่องที่ประชุมกได้
ข้อ ประธานมีอานาจปรึก าที่ประชุมในปญหาใด สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิก
183
การประชุมได้ตามที่เหนสมควร
ข้อ ให้ชุมนุมสหกรณ์ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกพิจารณา หากมีคาทักท้วงประการใดให้แจ้งชุมนุมสหกรณ์ทราบ ายในกาหนดเวลาสามสิบวัน นับจากวันที่
ที่ลงในหนังสือนาส่งสาเนารายงานการประชุม หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ือว่าไม่ขอแก้ไขรายงานการประชุม
ในกรณีมีการขอแก้ไขรายงานการประชุมให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการตรวจสอบจากแ บ
บันทึกเสียง และหรือวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องนั้น ข้อเทจจริงเป็นประการใดให้บันทึกรายงานการประชุมตามนั้น
ให้ชุมนุมสหกรณ์เกบแ บบันทึกเสียง และวีดีทัศน์ ที่บันทึกการประชุมไว้จนกว่าจะพ้นจากการ
ประชุมในป ัดไป
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ข้อ 21 ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า หรือเป็นหนังสือ
(1) ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(2) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(3) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทานองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อพิจารณาพร้อมกัน
(4) ขอให้รวม หรือแยกประเดนพิจารณา หรือลงมติ
(5) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
( ) ขอให้ปดอ ิปราย
ญัตติตาม (5) และ ( ) เมื่อที่ประชุมลงมติเหนชอบตามที่เสนอแล้ว ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก
ข้อ 22 ญัตติตาม ข้อ 21 ( ) ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอ ิปรายของตน
ข้อ 23 ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ต้องมีผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 24 การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมของที่ประชุม
ผู้เสนอญัตติอาจ อนญัตติของตนได้ก่อน ึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
แต่ ้า ึงวาระประชุมพิจารณาญัตตินั้นแล้ว จะ อนได้กต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม
ข้อ 25 การ อนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใด จะกระทาได้ก่อนที่
ประธานกรรมการดาเนินการสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ
ข้อ 26 ญัตติ หรือคาแปรญัตติใด ึงวาระการพิจารณาแล้ว ้าผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงต่อที่
ประชุม หรือในกรณีที่ผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม ญัตติ หรือคาแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป
ข้อ 27 ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามนาญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนออีก ในการประชุมคราวนั้น
หมวด
การอ ปรา
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิอ ิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติ แต่ ้าผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติมี
หลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อ ิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
ข้อ 29 ผู้อ ิปรายก่อนได้อ ิปรายแล้ว การอ ิปรายในลาดับต่อไปจะต้องเป็นการอ ิปรายสลับกัน
ระหว่างผู้ค้านกับผู้สนับสนุน เว้นแต่ว่าวาระของ ายใดไม่มี ผู้อ ิปรายอีก ายหนึ่งจึงจะอ ิปรายซ้อนได้
การอ ิปรายไม่สนับสนุนและไม่ค้าน ย่อมกระทาได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็นวาระอ ิปรายของ
ายใด
ข้อ 3 ้ามีผู้อ ิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอ ิปรายกได้ แต่ให้คานึง ึงผู้เสนอญัตติ ผู้แปร
ญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อ ิปรายด้วย
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ข้อ 3 ในกรณีที่จะต้องมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ 3 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้บุคคลอื่นออก
เสียงแทนตนไม่ได้ ้าในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจ ัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศ เ พาะตัว จะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้ หรือประธานอาจให้ออกจากที่ประชุมได้
ในกรณีที่ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์มิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ การวินิจ ัยปญหาต่าง ในที่ประชุม
ให้ ือคะแนนเสียงข้างมาก ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด
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ข้อ 31 การอ ิปรายต้องอยู่ในประเดน หรือเกี่ยวกับประเดนที่กาลังพิจารณากันอยู่ ต้องไม่ ุมเ อย
วนเวียน ซ้าซาก หรือซ้ากับผู้อื่น และห้ามนาเอกสารใด มาอ่านให้ที่ประชุม งโดยไม่จาเป็น
ห้ามผู้อ ิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุ าพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าว ึง
พระมหาก ัตริย์ พระบรมราชินีนา พระบรมวงศานุวงศ์ หรือออกชื่อผู้แทนสหกรณ์สมาชิก หรือบุคคลใด
โดยไม่จาเป็น
ข้อ 32 ้าประธานเหนว่าผู้ใดได้อ ิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอ ิปรายกได้
ข้อ 33 ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกผู้ใดเหนว่ามีการ า นระเบียบ ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีร ะ เพื่อแสดงการ
ประท้วง ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจ ัยว่าได้มีการ า นระเบียบตามที่ประท้วงนั้น
หรือไม่ คาวินิจ ัยของประธานดังกล่าวให้เป็นอันเดดขาด
ให้นาความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ ูกอ ิปรายพาดพิง ึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอื่นใดอัน
เป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น
ข้อ 34 ผู้อ ิปรายอาจ อนคาพูดของตนได้ เมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม แต่ในกรณีที่มีการ
ประท้วงตามความข้อ 33 ให้ประธานวินิจ ัยเสียก่อนว่า ได้มีการ า นระเบียบตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่
ข้อ 35 การอ ิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ
(1) ไม่มีผู้ใดอ ิปราย
(2) ที่ประชุมลงมติให้ปดอ ิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นพิจารณา
ข้อ 3 ในกรณีที่ประธานพิจารณาเหนว่าได้อ ิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุมวินิจ ัยว่า
จะปดอ ิปรายหรือไม่กได้
ข้อ 3 เมื่อการอ ิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอ ิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น
จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอ ิปรายก่อนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอ ิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุม
จะลงมติ
หมวด
การ งม
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เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ ือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสหกรณ์สมาชิกหรือผู้แทน
สหกรณ์สมาชิกซึ่งมาประชุม
(1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2 การควบชุมนุมสหกรณ์
(3 การแยกชุมนุมสหกรณ์
(4 การเลิกชุมนุมสหกรณ์
(5 การอื่นใดที่ข้อบังคับกาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
ข้อ 4 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปดเผย แต่ในกรณีที่จะให้ลงคะแนนลับ ต้องให้ที่
ประชุมลงมติ
ข้อ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ยกมือขึ้นพ้นศีร ะ
(2) ยืนขึ้น
(3) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเหนควรเ พาะกรณี
ข้อ 2 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดา ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยไม่ลงชื่อผู้ออกเสียง ส่งมอบ
กระดา เครื่องหมายนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนน
(2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเหนสมควรเ พาะกรณี
ข้อ 3 ลาดับการลงมตินั้น ให้ลงมติตามลาดับของญัตติ จากญัตติต้นไปหาญัตติสุดท้าย
ข้อ 44 ประธานมีอานาจสั่งให้รวม หรือแยกประเดนพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 45 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผย อาจลงคะแนนทาง ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสรจ หรือ ในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับ
อาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง
ข้อ 4 เมื่อได้คะแนนเสียงเสรจแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ้าเรื่องใดข้อบังคับชุมนุม
สหกรณ์ หรือระเบียบกาหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ึงจานวนเท่าใด กให้ประกาศด้วยว่า
คะแนนเสียงข้างมาก ึงจานวนที่กาหนดไว้นั้นหรือไม่
ข้อ 4 การนับคะแนนเสียงครั้งใด ้าที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่กให้ ือตามมตินั้น
ข้อ ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธาน ามที่ประชุมว่ามีผู้เหนเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เหน
เป็นอย่างอื่น ให้ ือว่าที่ประชุมลงมติเหนชอบด้วยญัตตินั้น โดยเอก ันท์
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หมวด
การรัก าระเบียบแ ะ วามสงบเรียบร้อย
ข้อ 49 ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใด ในที่ประชุมโดยขาดคารวะ หรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
ข้อ 5 ผู้ใด า นระเบียบนี้ ประธานมีอานาจเตือน ห้ามปราม ให้ อนคาพูด ยุติการพูด หรือ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาสั่งของประธานตามข้อนี้ผู้ใด
จะโต้แย้งมิได้
ข้อ 5 ้ามีปญหาการตีความระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของที่ประชุมจะตีความ และให้ ือว่าการตีความ
ของที่ประชุมเป็นเดดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553

(นายเ ลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ภาคผนวก 4
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ภาคผนวก 4
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ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ภาคผนวก 4
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ภาคผนวก 4
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2563

ภาคผนวก 4
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ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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